Årsberetning
Grafill 2016
Årsberetning
Grafill 2016
Årsberetning
Grafill 2016
Årsberetning
Grafill 2016

Innhold
Stydeleder har ordet
-Den visuelle makten
Om Grafill, side 6
Våre kjerneaktiviteter
Lokallag og faggrupper
Internasjonale nettverk
Kort og godt om Grafill-året
Informasjon og presse
Klassikerprisvinnere
Bokkunstprisvinnere
Årets vakreste bok 2016
Medlemmer
Medlemsfordeler
Aktiviteter, side 24
Årets vakreste Bøker
Visuelt
Young Lions Design
Grafill 25 år
Utstillinger i R21
Andre aktiviteter i R21

Lokallag, side 58
Grafill Bergen
Grafill Haugalandet
Grafill Stavanger
Grafill Sørlandet
Grafill Telemark
Grafill Trøndelag
Grafill Tromsø
Grafill Møre og Romsdal
Organisasjonen, administrasjon
og økonomi, side 90
Stipend/støtte
Juridisk bistand til medlemmer
Vederlagsordninger
Generalforsamlingen
Nettverk og samarbeid
Grafill Forening
Grafill Fond

Faggrupper, side 48
Grafill Illustrasjon
Grafill Animasjon
Grafill Grafisk Design
Grafill Interaktiv
Grafill Tegneserie

3

Den visuelle makten
”Har du et faglig nyttårsforsett”, stod det på Grafills
nettside i midten av januar. I følge Wikipedia er et
nyttårsforsett et uttrykt mål, en plan eller et ønske.
I 2016 trappet Grafill opp arbeidet med strategi og
mål - og planene skal helst vare lenger enn de vanlige
nyttårsforsettene. Grafills hovedstyre har sammen med
daglig leder Kari Bucher og resten av administrasjonen
jobbet hardt for å konkretisere organisasjonens misjon
og visjon og sette planene inn i målbare mål.
Det er mye av Grafill vi skal ta vare på i den nye
strategien. Årets vakreste bøker, Visuelt konkurransen,
R21, samarbeidet med politiske pådrivere,
engasjementet i faggrupper og lokallag og gode utøvere
er eksempler på dette. I jubileumsskrivet Grafill 25 år
viste utøvere og bransje at de var særlig opptatt av
nye muligheter og fagområdene våre. På spørsmål om
hvor de ulike fagene er om 10 år ble det spådd større
bruk av våre fag og tjenester, bedre betaling og digitale
løsninger som tar mer plass. Det var et uttalt ønske
at ”underleverandører” blir et fremmedord og at det
estetiske får mer oppmerksomhet. Det ble understreket
at det fortsatt vil være stor konkurranse i markedet, men
også mange muligheter for alle som vil jobbe hardt og
bli en del av de flinke folka i bransjen. Vi vil komme til
å være mer opptatt av verdier enn tidligere og verden
vil fortsatt være visuell. Vi vil komme til å kjøpe flere
tjenester enn materielle ting og bevisstheten om den
visuelle makten vil bli større. Dette er store tanker
og det er avgjørende at disse tankene synliggjøres i
strategiens endelige ordlyd i 2017.
Årsberetningen 2016 viser at det har vært stor
aktivitet og engasjement blant Grafillere og i bransjen.
Som styreleder er jeg svært stolt av det arbeidet som
blir gjort og det engasjementet som blir vist. Takk til
faggrupper og lokallag som byr på interessante og
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gode faglige opplevelser. Takk til komiteer, utvalg, juryer
og samarbeidspartnere. Takk til et hovedstyre som gir
av seg selv og som sammen med administrasjonen ser
til at alle hjulene er i gang med mål og mening.
Den største takken går til alle utøvere. Takk for alt som
er gjort og ment i 2016. Det er dere som er kjernen og
drivkraften i et levende Grafill.
Randi Hobøl
Styreleder Grafill
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Om Grafill

6

Vårt mål er å være en samlende
organisasjon for bransjen, og
ivareta deres økonomiske,
juridiske og faglige interesser.
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Om Grafill

Grafill er en interesseorganisasjon for alle som jobber eller
utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Vårt mål er å
være en samlende organisasjon for bransjen, og ivareta deres
økonomiske, juridiske og faglige interesser.

Grafills kjerneaktiviteter
Visuelt
Årets vakreste Bøker
Grafill R21
Klassikerprisen
Bokkunstprisen
Stipender
Grafill skal synliggjøre utøvere
og legge til rette for utvikling
av faget.

Grafill samler rundt 1 300 fagfolk og studenter
innen områdene grafisk design, illustrasjon,
animasjonsdesign, tegneserieskaping, digital design og
tjenestedesign.
Grafill er en direkte fortsettelse av Norske Grafiske
Designere, stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937,
og Norsk Illustratørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet
de to foreningene en felles forening, Grafill.
Våre kjerneaktiviteter:
• Visuelt – nordens største årlige arrangement innen
visuell kommunikasjon, festival og konkurranse.
• Årets vakreste Bøker – den eneste konkurransen som
har som formål å hedre utøvere i den visuelle delen
av bokbransjen.
• Grafill R21 – vårt multifunksjonelle lokale på totalt 500
kvm, blir flittig brukt til utstillinger foredrag workshops,
juryering og sosiale aktiviteter.
• Grafills ærespriser:
• Klassikerprisen – etablert i 2002 og er Grafills
høyeste utmerkelse for utøvere innenfor visuell
kommunikasjon i Norge. Prisen deles ut av Grafills
hovedstyre og deles ut til en enkeltutøver.
• Bokkunstprisen – etablert i 1957 og er Grafills
høyeste utmerkelse til en person, virksomhet eller
institusjon som har gjort en særlig innsats for å fremme
god kvalitet og kunnskap om bokkunst ved å formgi,
illustrere, produsere eller utgi bøker. Prisen deles ut av
Grafills hovedstyre.
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Lokallag og faggrupper
Våre lokallag og faggrupper gjennomførte i 2016 et
imponerende antall faglige foredrag, utstillinger og
konkurranser av ulike slag. Slik er de med på å bidra
til at Grafill er synlig i alle deler av landet og for alle
utøvere i faget. Les om aktivitetene på side 48.

Foto: Christian Melstrøm

Internasjonale nettverk
Grafill er engasjert i europeiske og verdensomspennende nettverk (EIF, BEDA og ICO-D). Målet er
å fremme fagområder og norsk design og illustrasjon,
identifisere muligheter og utfordringer, samt utveksle
generelle erfaringer. Les mer på side 104.
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Kort og godt om Grafill-året
Det har det vært et hektisk Grafillår. Til tross for ujevn
bemanning gjennom året og flere nyansatte, har det vært
like høyt aktivitetsnivå som det pleier. Det har krevd mye
av alle, og alle har bidratt – langt utover det forventede.
Ved årets utgang var hele administrasjonen på plass
slik den skal være; med syv ansatte. Akkurat nok til å
drifte etter dagens aktivitetsnivå, og med rom for å øke
farten med vinden i ryggen.

Foto: Tanja Steen
Foto venstre: Christian Melstrøm

Kort fortalt ble dette gjennomført i 2016:
• Årets vakreste Bøker i mars med tilhørende utstilling i
• Visueltkonkurransen i juni med utstilling i R21.
• I oktober ble Grafills store 25-årsjubileum med norsk
fokus avviklet.
• Arkivutstilling i R21 i forbindelse med jubileumsåret.
• I R21 har vi hatt 13 utstillinger hvorav seks av dem med
støtte fra Grafill.
• Vi har hatt syv Earlynerd (frokostmøter), syv foredrag
og to workshops. Det har vært stor variasjon på både
utstillinger og foredrag, og R21 har vært godt besøkt i
disse periodene.
• Utvidede åpningstider i R21. Ved hjelp av våre
gode støttespillere, studentene, har vi etablert nye
åpningstider i R21. Nye, faste åpningstider i Grafill (når
det er utstillinger) er til kl. 17.00 på hverdager, og mellom
kl. 12.00 og kl. 16.00 på lørdager og søndager.
• På Generalforsamlingen den 16 mars inviterte vi
lokallag og faggrupper på fagdag. Det var godt
oppmøte, og det ble faglig input og erfaringsutvekslinger en hel dag.
• Høsten 2016 søkte Grafill om å være vertskap til
Ed-award 2018, og fikk ja!
• Høsten 2016 søkte Grafill om støtte fra Kopinor til å
gjennomføre European Illustrator Forum i oktober
2017, og fikk ja!
• Det er etablert et intensjonssamarbeid mellom KiB og
Grafill, med mål om faglig utvikling og utveksling
• I samarbeid med Deichmanske Serieteket og
Tronsmo forlag, ble det i juni etablert og delt ut årets
Tegneseriepris under Oslo Comic Expo.
• 1. November samlet vi hovedstyret og Grafills
administrasjon til en heldagssamling hvor vi sammen la
opp en strategiplan for de neste årene.
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Foto begge sider: Christian Melstrøm

• Grafill er representert i Kunstnernettverket med daglig
leder og styreleder, i henholdsvis Pensjonsgruppa
og Næringsutvalget.
• På generelt basis har Grafill støttet gode initiativ
og arrangement som har vært innenfor Grafills
kjerneområder.
Alt i alt et hektisk, spennende og utviklende år.
Informasjons- og pressearbeid
Grafill er en svært aktiv organisasjon, og det iverksettes
mange ulike informasjonstiltak for å synliggjøre
konkurranser, arrangement, utstillinger, medlemmer,
utøvere og fagene vi representerer.
Grafills nettsider skal være en levende informasjonsportal og oppdateres daglig. Sidene består av nyheter,
magasin-artikler og informasjon relatert til medlemskap
og fagutøvelse, og er godt besøkt. Vi har også egne
eventsider for våre store årlige arrangement Årets
vakreste Bøker og Visuelt, med et godt oppbygget
arkiv for vinnere de siste årene. Det er en målsetting
å ha mest mulig egenprodusert stoff på nettsidene,
og Grafills freelancere leverer artikler og intervjuer fra
inn- og utland. Nettsidene er under stadig evaluering
for endring og forbedring, og designbyrået Bleed er vår
samarbeidspartner på dette. Nettsiden hadde i 2016
totalt 134 280 besøkende, 316 882 sidevisninger og
rundt 3000 ukentlige besøk.
Magasin-artiklene på Grafills nettsider ble i 2016
samlet i tre enklere kopi-utgaver, satt i en designmal
utarbeidet av Bleed. Utgavene ble tilgjengeliggjort i
Grafills lokaler R21.
Vi sender ut ukentlig nyhetbrev til en stor
mottaksliste. Brevene har en åpningsrate på nærmere
50% og er en god trafikkilde til våre nettsider. I 2016 ble
det sendt ut totalt 59 nyhetsbrev.
Sosiale medier er en effektiv måte å nå ut til ulike
målgrupper på, og Grafills kontoer oppdateres daglig.
Antall følgere: Facebook 6797, Twitter 3550, Instagram
4230, LinkedIn 499.
Synlighet i pressen er et mål for Grafill, og det
utarbeides pr-strategier i forbindelse med Grafills
utstillinger og arrangement med tanke på dekning i
landsdekkende aviser og lokalpressen.
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Klassikerprisvinnere
Foto venstre: Christian Melstrøm

Bernard Blach
Illustratør

Finn Graff
Illustratør

Fam Ekman
Illustratør

Niels Hartmann
Illustratør

Kai Gjelseth
Grafisk designer

Enzo Finger
Grafisk designer

Jason
Illustratør og tegneserieskaper

Junn Paasche-Aasen
Grafisk designer
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bruno Oldani
Grafisk designer

Leif Frimann Anisdahl og
Carl Tørris Christensen
Grafiske designere

Sven Skaara
Grafisk designer

Pjotr Sapegin
Animatør

Kari Grossmann
Illustratør

Halvor Bodin
Grafisk designer

Morten Throndsen
Grafisk designer
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Bokkunstprisvinnere
Foto høyre:
Einar Aslaksen

De norske
Bokklubbene

Gyldendal Norsk
Forlag v/ redaksjonen
av Hugin og Munin

Hans Normann Dahl

Harald Nordberg

Fam Ekman

Therese Moe Leiner

Morten Berner

Svein Nyhus

Tronsmo Bokhandel

Anna Fiske

Espen Holtestaul
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1993
1994
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Det norske
Samlaget

Knut Giæver,
Egil Haraldsen

Aud Gloppen

Jesper Egemar

Thore Hansen

Akin Düzakin

Iben
Sandemose

Øyvind Torseter

Per Dybvig

Aslak Gurholt
Rønsen
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Årets vakreste bok

Formålet med konkurransen er å hedre utøvere i den visuelle
delen av bokbransjen. Målet er å inspirere forlag, forfattere,
grafisk designere og illustratører til å utvikle bøker av høy
kvalitet i alle sjangre.

Illustrasjon: Per Dybvig
Grafisk design: Elisabeth Vold
Bjone / Cappelen Damm
Forfatter: Per Dybvig
Forlag: Cappelen Damm
Trykk: Livonia Print
Papir: Munken Print White 150g
Skrift: Håndtekstet av Per Dybvig

Foto begge sider: Christian Melstrøm
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Å velge ut en bok som overgår alle, er en krevende
øvelse. I 2016 mente en enstemmig jury at ”Jegeren –
en fortelling fra skogen” fortjente gromtittelen Årets
vakreste Bok.
Juryens kommentar
“Her var det enstemmig begeistring i juryen. Vi ble
overveldet over de fantastiske illustrasjonene som kan
virke som en sjanger for seg. Formatet og papirvalget
gjør at tusjtegningene oppleves som tegnet rett i
boken og vi får følelsen av et originalt kunstverk. Det
virker ikke som om bildene er skalert opp eller ned,
men at det er slik de har blitt tegnet. Vi får en forsmak
allerede på omslaget. Den håndskrevne teksten
utdyper illustrasjonene og understreker håndverket;
selv kolofonen er en fryd for øyet. En fin detalj er fargen
på forsatspapiret. Bildene illustrerer den surrealistiske
fortellingen og de spenner fra det brutalt makabre
til det vakre; fra det mørke til det håpefulle. De er
tilsynelatende tilfeldig plassert på siden og den direkte,
nervøse streken får figurene til å tre fram på arket og
leve fritt. Hvert oppslag blir som et eget poetisk verk.
En forunderlig og gripende fabelbok som ikke minner
om noe vi har sett før.”
-Grafills hovedstyre
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Medlemmer
Geografisk fordeling:
39 % Oslo
13 % Akershus
9 % Hordaland
7 % Rogaland
5 % Trøndelag
5% Agder
3 % Buskerud
Øvrige fordelt på resten
av fylkene.

Grafill hadde ved årets slutt 1319 medlemmer, som
fordelte seg på 1029 stemmeberettigete medlemmer,
198 studentmedlemmer og 92 assosiserte medlemmer.
Antall ordinære medlemmer i 2016 gikk opp med 20
personer. Antall studentmedlemmer gikk ned med 38
personer og assosierte medlemmer gikk ned med
30 personer.

Foto: Christian Melstrøm

20

21

Medlemsfordeler

Grafill tilbyr gode fordeler til sine medlemmer, både
økonomiske og faglige. Vi jobber kontinuerlig for å kunne tilby
enda bedre fordeler, uavhengig av hvor i landet du befinner deg.

Økonomiske fordeler
• Vi har avtale med advokat Trude Moen King, og
som medlem har du tilgang på juridisk rådgiving.
• Medlemspris på arrangementer og på Visuelt.
• Mulighet for reisestipend til kurs i regi av Grafill.
• Leilighet på Vulkan i Oslo til hyggelig medlemspris,
ca. en tredjedel av prisen på hotell.
• Rabatt på magasinet Nytt Rom. www.nyttrom.no
• Gode medlemspriser hos Infografikk hvis du
trenger en ny Mac med gode serviceavtaler!
www.infografikk.no
• 20% rabatt hos Print House. www.printhouse.no
• 20% rabatt på First Hotels. www.firsthotels.no
• 15 % rabatt på regnskapsprogrammet Fiken.
www.fiken.no
• Skal du til Oslo, har vi avtale med PS hotell med
medlemspris. www.pshotell.no
• Medlemsrabatt på kunstartikler hos utvalgte
Torsoavdelinger. www.torso.no
• Sjekk med våre lokallag for flere medlemsfordeler.

Faglige og sosiale fordeler
• Faglige og sosiale nettverk/samlinger
året rundt; møter, workshops, kurs mm.
• Rådgivning.
• Du kan presentere deg på våre
hjemmesider – www.grafill.no
• Ukentlige nyhetsbrev.
• Frilans/frie yrker-pakke www.grafill.no
• Tilknytning til Grafills styrende organer.
• Rabatt på regnskapstjenesten fiken.no
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Aktiviteter

Grafill er en levende og aktiv
organisasjon. Aktivitet er den frie
utfoldelsen av evner, og holder oss
samlet og styrket.

Årets vakreste Bøker

Hvert år arrangeres Årets vakreste Bøker. Målsettingen er å
løfte frem den visuelle delen av bokbransjen, for å inspirere
forlag, forfattere, grafisk designere og illustratører til å lage
kvalitetsbøker i alle sjangre.

Årets vakreste Bøker 2016 ble
arrangert på Nasjonalbiblioteket i
samarbeid med Tegnerforbundet
og Den norske Forleggerforening.

Foto: Christian Melstrøm
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Formålet med Årets vakreste Bøker er å hedre
utøverne, men også skape oppmerksomhet rundt
helhetstenkningen rundt bokproduksjon, der alle ledd
fra forlag, forfatter, boktrykker, designer og illustratør
har utøvd et håndverk av høy kvalitet som sikrer en
rikere og bedre leseropplevelse.
Påmeldingsfrist til konkurransen var 20. januar 2016.
Totalt påmeldte bøker var 289. For innsendelse til
konkurransen kostet det kr. 600 per bok.
Prisutdelingen Årets vakreste Bøker og kåring
av årets Bokkunstprisvinner ble avholdt på
Nasjonalbiblioteket, Oslo torsdag 31. mars 2016.
Konferansier var Paal Ritter Schjærven og de musikalske
innslagene var ved Shaun Bartlett. De var ca. 300
personer som deltok på arrangementet.
Prisen for Årets vakreste Bok gikk til Jegeren – En
fortelling fra skogen av Per Dybvig. Aslak Sira Myhre,
direktør for Nasjonalbiblioteket, sto for utdeling av prisen.
Bokkunstprisen ble tildelt Espen Holtestaul i No
Comprendo Press og prisen ble overrakt av Randi
Hobøl, styreleder i Grafills hovedstyre.
Alle vinnerbøkene ble vist i R21 i perioden 1. - 14.
april, med utstillingsåpning 1. april kl 12.00. Utstillingen
var godt besøkt.
Utstillingen har videre vært i Trondheim, Molde,
Tromsø, Bergen, Kristiansand og Holmsbu, med hjelp
fra Grafills lokalag.
Samarbeid med designbyrået All Tomorrows ble
videreført for design av trykksaker (invitasjoner,

diplomer, katalog) og design av presentasjonen,
som inneholdt alle vinnerarbeidene som ble vist på
storskjerm. Konsertsystemer var tilstede for å bistå
Nasjonalbiblioteket med det tekniske.
Etter at Nasjonalbiblioteket har fått ny ledelse med
andre planer for aktiviteter i biblioteket, har de ikke
ønsket å opprettholde samarbeidet og de økonomiske
forpliktelsene som lå til grunn for samarbeidet
rundt Årets vakreste Bøker. Arrangementet er
økonomisk støttet av Tegnerforbundet og Den norske
Forleggerforening. I tillegg samarbeider Grafill med
Den norske Bokdatabasen og Artic Paper rundt
utsendelse og produksjon av trykksaker.

Foto: Christian Melstrøm
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Visuelt

Visuelt så dagens lys i 1993 og er i dag nordens største
arrangement innen visuell kommunikasjon. Visuelt har blitt
en årlig festival hvor alle som jobber med, utdanner seg, eller
er opptatt av design, illustrasjon og visuell kommunikasjon
samles for inspirasjon og faglig utvikling.

Visuelt er også en konkurranse med målsetting om
å inspirere til målrettet nytenkning og høy faglig
standard. Konkurransen presenterer det ypperste av
arbeider innen grafisk design, illustrasjon, Moving
Image og digital design med fokus på enkeltutøverne.
Vinnerne presenteres på grafill.no i katalog og hedres
med prisutdeling, fest og utstilling.
I forbindelse med at Grafill er 25 år i 2016 ble det
besluttet å erstatte Visueltfestivalen med en stor
jubileumsfeiring, mens Visueltkonkurransen ble avviklet
som normalt.
Vusueltkonkurransen
Påmeldingsfrist til konkurransen var 22. februar 2016.
Konkurransen ble arrangert for 23. gang og vi mottok i
alt 549 bidrag. Fordeling av bidragene i de forskjellige
hovedkategoriene var som følger: Grafisk design: 273
bidrag, Illustrasjon: 152 bidrag, digital design: 111 bidrag
og Moving Image: 72 bidrag.
Innsendelse til konkurransen kostet kr 600 pr. arbeid
og kr 100 for studentkategoriene.

Foto venstre: Christian Melstrøm
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Prisutdelingen
Prisutdeling for Visueltkonkurransen 2016 ble holdt
på Posthallen i Oslo fredag 3. juni. Konferansier for
kvelden var Steinar Sagen og det musikalske innslaget
var ved Simon Matthew (Koèju). Under prisutdelingen
ble det vist over 50 mindre filmer, bestående av bl.a.
presentasjonsfilm av hver jury og film for hver av
29

Young Lions Design

Foto: Fredrik Stabenfeldt

Foto: Christian Melstrøm
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Grafill sender hvert år to unge, norske designere til
konkurransen Young Lions Design i Cannes. Det er
Cannes Lions Festivalen som er arrangør for denne
årlige 24-timers konkurransen for unge kreative,
profesjonelle innen ulike fagområder. Capa, som
representerer Cannes Lions i Norge, samarbeider med
Grafill for å finne et dyktig team til kategorien Design.
Grafill søkte etter kandidater og unge kreative som
ønsket å delta ble oppfordret å søke som team og sende
inn en søknad, med 3 referanse caser og en motivering.
Grafill mottok syv søknader som ble vurdert av en jury.
Kristina Nyjordet (25), designer i Creuna og Sofie
Platou (27) designer i Snøhetta ble valgt ut som Norges
representanter og hentet hjem sølv i konkurransen.

gullvinnerne. Det var ca 300 gjester tilstede på prisutdelingen. Prisutdelingen hadde en pause og var
delt inn i to deler. Del I: Illustrasjon, Digital design og
Moving Image. Del II: Grafisk design, Best-of-show og
Klassikerprisen.
Klassikerprisen 2016 ble tildelt grafisk designer Junn
Paasche-Aasen. Best-of-Show gikk til Viod for interaktiv
installasjon for Kraftwerk ”Secret Num8rs”.
I 2015 ble det i samarbeid med IxDA Oslo delt ut en
egen IxDA-pris for fremragende interaksjonsdesign
med brukeropplevelse i fokus. IxDA-prisen 2016 gikk til
Netlife Research for Nettside for Sonans.
Etter prisutdelingen ble det avholdt fest med
servering av burgere, også dette på Posthallen. DJ for
kvelden var DJ Purple.
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Grafill 25 år

Dagen ble markert med fag og fest torsdag 20. oktober.
Formålet var å skape en uhøytidelig og inkluderende ramme
rundt jubileet som ville appellere til medlemmer, samarbeidspartnere og andre interessenter, uavhengig av alder og fagfelt.

Arbeidstittel i planleggingsfasen var ”norsk design
gjennom 25 år, historie og fremtid”. I tillegg var det
en klar målsetting at samtlige av Grafills fagområder
skulle være representert. Det var stor interesse for både
seminaret og festen, og begge ble utsolgt i forkant.
Tilsammen deltok 300 på fagdagen og 300 på festen.
Kvelden før kvelden
Festen startet egentlig kvelden før, den 19. oktober.
Cecilie Maurud Barstad, et mangeårig Grafillmedlem, tok initiativet til å dekorere alle vindusflater
i våre lokaler. Alle vinduer ut mot gaten og samtlige
innvendige vindusflater ble behørig dekorert av 25
illustratører mellom 22 til 70 år som tok i bruk sine
kreative evner. Resultatet ble en imponerende og
fargesprakende illustrasjonsutstilling!
Seminar
Den faglige delen ble holdt på Vika kino i Oslo. Thomas
Seltzer var kveldens konferansier. Anders Fabritius
og Torgeir Hjetland hadde satt sammen et program
med norsk fokus som trakk historiske linjer både
bakover og fremover i tid. Variasjon i faglig innhold og
presentasjonsform ble også vektlagt.
Fest
I tråd med de uhøytidelige rammene rundt jubileet, ble
festen holdt i Grafills egne lokaler i Rosenkrantz´gate 21
i Oslo. Det var stor etterspørsel etter billetter, og hele
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Hovedforedragsholdere (45 min.):
Knut Helgeland
Void
Ekspressforedrag (10 min.):
Erik Heisholt
Petter Moshus
Maren Todal
James Martin/Martine Sollie
Nilsen
Bendik Kaltenborn
Rasmus Sivertsen/Ove Heiborg
Paneldebatt/samtale:
Identitet i design - Torgeir Hjetland
(ordstyrer), Henrik Haugan, Endre
Berentzen, Mathias H. Hovet,
Tonje Jæger og Camilla Holcroft
Visuell musikk - Audun Vinger
i samtale med Robin Snasen
Rengård, Martin Kvamme og
Are Kleivan
Grafills fremtid - Erik Worsøe
Eriksen (ordstyrer), Kari Bucher,
Aslak Rønsen, Lennart Eng,
Cecile Maurud Barstad,
Trude Gomnæs Ugelstad

Foto venstre: Jon Skille Amundsen
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lokalet ble tatt i bruk. Mat ble servert fra to foodtrucks
utenfor hovedinngangen, og i baren kunne man blant
annet kjøpe ”Grafføl” med håndskrevne etiketter laget
spesielt for jubileet. Det ble servert musserende og
kake under flere hundre ballonger, og både planlagte
og spontane taler ble holdt.
Festen før festen
Illustratørene kom med et raust tilbud om å arrangere
vorspiel i sine lokaler i ”pausen” mellom seminaret og
festen i R21, noe vi gladelig takket ja til.

Foto begge sider: Jon Skille Amundsen

Publikasjon
I forbindelse med jubileet ble det laget en publikasjon
som skisserer opp organisasjonens virke de 25 første
årene, i tillegg til intervjuer med 11 sentrale aktører
innenfor våre fagområder. Publikasjonen ble delt ut
gratis til alle som ønsket på seminaret, festen, sendt
ut til de lokallagene som ønsket det og kan ellers
anskaffes i våre lokaler.
Utstilling
Vi ønsket å hente frem og vise et utvalg av de
mangfoldige aktivitetene Grafill har arrangert gjennom
25 år, og resultate ble et dypdykk i Grafills arkiver
som viste plakater, flyere, invitasjoner, brosjyrer m.m.
Besøkende kunne følge Grafills tidslinje, år for år,
gjennom hele utstillingslokalet vårt. I tillegg hadde
vi en egen lesekrok hvor samtlige utgaver av Visuelt
tidsskrifter, Snitt tidsskrifter, Visuelt kataloger og
Årets vakreste Bøker kataloger som vi har i arkivet var
tilgjengelige for gjennomsyn.
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Utstillinger i R21

Grafill har ”bodd” i Rosenkrantz gate 21 (R21) siden
2011, og har etablert seg som en møteplass for bransjen,
med utstillinger, foredrag, kurs og workshops, m.m.

Grafill gjennomførte i 2016 tretten
utstillinger (hvor tre var studentutstillinger), syv Earlynerds
(frokostmøter), 7 foredrag og to
workshops.

Lokalene inneholder kontoret til administrasjonen, et
stort utstillingsområde samt mulighet for 120 personer
sittende i kinooppsett for foredrag og filmvisninger.
Utover dette er det også møterom og kjøkken. Ved
utstillingsåpninger eller lignende aktiviteter har lokalet
kapasitet opp til 300 mennesker.

8.-15. januar

Westerdals magasinutstilling
Studentene i andre klasse grafisk design på Westerdals
arbeidet høsten 2015 med hvert sitt magasin, hvor
overordnet tema var livsstil. Studentene hadde utviklet
sine egne konsepter med å utforske hva en livsstil
faktisk kan være, og hvordan man kan kommunisere
dette på nye måter i mediet papirmagasin. Dette
resulterte i en stor variasjon av visuell utforming og
tekstlig innhold, hvor temaene spente i alt fra abstrakt
rom til nakenhet og seksualitet.

18.-29. januar

C8 - Void
Grafill inviterte byrået Void til å stille ut C8, et
selvinitiert kunstprosjekt som utforsket lys som et
medie for lek med persepsjon og dimensjonalitet.
C8 låner sitt navn både fra den tekniske termen for en
firedimensjonal kube. Inspirert av elektriske impulser
som forplanter seg gjennom synapser, reiser pulser
av lys langs skulpturens kontur og danner endeløse
repeterende mønster av lys.

Foto høyre: Christian Melstrøm
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11. -28. februar

Foto: Tanja Steen
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Arild Kristo – filmskaper, fotograf og grafisk designer
Arild Kristo var filmskaper, fotograf og grafisk designer
– omtrent i den rekkefølgen. I ettertid er han mest kjent
for sine fotografier fra begynnelsen av 1960-tallet,
som regissør av et par eksperimentelle kortfilmer og
spillefilmen Eddie & Suzanne. Mindre interesse har det
vært for hans arbeid som grafisk designer. Kristos arbeid
som grafisk designer foregikk over en relativ kort men
intensiv periode som designer for Pax Forlag mellom
1964–66. I denne perioden designet han rundt 60
bøker i tillegg til forlagets tidsskrift, før han sluttet som
designer og forsvant til filmen.
I utstillingen ble det vist for første gang alle bøkene og
tidsskriftene Kristo designet, reklamemateriell og plakater
for Pax Forlag, samt filmplakatene hans. I tillegg Kristos
kortfilmer og en dokumentar om ham. Utstillingen ble
kuratert av Aslak Gurholt Rønsen.

Popp-oppér, pappsløyd og illustrasjoner
I forbindelse med utstillingen Popp-oppér, pappsløyd
og illustrasjoner, hadde illustratør Harald Nordberg
midlertidig forlatt det flate papiret - og begynt å bygge
i høyden - med papp og papir. Prosjektet var bygget
på en mangeårig fascinasjon over popp-opp teknikk
og pappsløyd. Det ble også stilt ut andre av Haralds
illustrasjoner. Han har illustrert nærmere femti bøker og
er en anerkjent veteran i faget.

10. -23. mars

Illustratør Trond Bredesens retrospektive utstilling
Illustratør Trond Bredesen (1956) feiret sitt 60 års
jubileum med en stor retrospektiv utstilling i Grafill
R21. Bredesen er en tungvekter i faget og har vunnet
en rekke priser for sitt arbeid. De aller fleste nordmenn
har et forhold til Bredesens illustrasjoner fordi han har
prydet mange av våre mest kjente matvarepakninger.
Han var blant annet den første som illustrerte Tine
melkekartonger. Han har også preget Tine yoghurt,
Stabburets makrell i tomat, etiketter for Borg og
Hansa, sjokolade for Freia, flasker og kartonger for
Vinmonopolet, og redesign av logo for Synnøve Finden.
Trond Bredesen illustrerer også bøker, og er særlig
kjent for serien Kunstdetektivene som han har laget
sammen med forfatter Bjørn Sortland.

19. april- 18. mai

Nailed it
Avgangstudentene på grafisk design og illustrasjon
fra Høyskolen Kristiania 2016 stilte ut deres arbeid.
Studentene feiret ferdig eksamen, eller som de selv sa:
Vi har virkelig fått det til, vi naila det!

14.-16. juni

Visueltutstillingen
Grafill stilte ut vinnerabeidene fra Visuelt 2016 i
R21. De utstilte prosjektene i utstillingen var gull og
diplomvinnere i konkurransen og var valgt ut blant
nesten 600 innsendelser. Vinnerne ble kåret av en
jury bestående av tjue norske og fem internasjonale
fagfolk på feltet. I Grafill R21 fikk besøkende mulighet
til å se vinnerarbeidene i detalj, få innsikt i prosjektene
og hvilke team og kunder som har gjennomført
det. Utstillingen viste også produksjon av årets
Klassikerprisvinner, Junn Paasche-Aasen.

25. juni-2. september
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14.-17. september

21. september-16. oktober

LUNCH
Med sine treffsikre iakttagelser av arbeidslivet, har
Børge Lund på få år blitt en av Norges mest populære
serieskapere. I Grafill R21 fikk besøkende muligheten
til å se LUNCH-universet på nært hold, samtidig
nyte ”fruktbare” medarbeidersamtaler, ”effektive”
personalmøter og ”konstruktive” omorganiseringsprosesser uten selv å bli offer. Utstillingen omfattet
veggtegninger, en nydesignet Nico-byste og
installasjoner, samt salgsutstilling av silketrykk,
storformat-striper og bøker.

20.-30. oktober

Grafill 25 år – dypdykk i arkivet
I anledning Grafills 25 års jubileum dykket Grafill ned
i arkivet og hentet frem historiske høydepunkter,
begivenheter og milepæler – år for år. En liten utstilling
for historisk inspirasjon og mimring.

3.-13. november

Pangram
Et pangram er en setning eller et uttrykk som inneholder
minst én av hver bokstav i språkets alfabet. Idéen til
utstillingen kommer fra fontverden, der pangrammer
brukes til å få oversikt over alle bokstavene i en hel
setning. Lars Kjelsnes (Heydays) inviterte ti utstillerne til
å velge seg et pangram og tolke det fritt.
Medvirkende i utstillingen var Bjørn Brochmann,
Christine Frances Betten, Derek Ercolano, Espen
Friberg, Flu Hartberg, Kaja van Domburg, Kristoffer
Kjølberg, Sandra Blikås, Sunniva Sunde Krogseth,
Sveinung Sudbø (OriginalKopi).

Foto høyre: Christian Melstrøm
og Tanja Steen
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Forfattere som tegner / illustratører som skriver
Grafill Illustrasjon inviterte også i år til utstilling i R21 i
forbindelse med Barnebokfestivalen i Oslo.
Det er stadig flere illustratører som gjør det skarpt også
som forfattere – spesielt innen barnebokfeltet. I denne
utstillingen ble verkene til ni kjente forfatterillustratører
stilt ut for å gi et innblikk i hvordan samspillet mellom
tekst og illustrasjon fungerer når samme person står bak
hele den kreative prosessen. Øyvind Torseter, Stian Hole,
Gry Moursund, Per Dybvig, Iben Sandemose, Ragnar
Aalbu, Trude Tjensvold, Bjørn Ousland, Stella East og
Fam Ekman bidro til verk fra sine bøker og bokprosjekter.
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16.november – 4. desember

9 – 18. desember

Menneske og Dyra med Katrin Berge
I utstillingen “Menneske og dyra” hadde illustratør og
kunstner Katrin Berge visualisert sine betraktninger
rundt samspillet mellom mennesker og dyr gjennom
detaljerte og nitide blyanttegninger. Bakenforliggende
for motivene lå illustratørens tanker og filosofering rundt
menneskets forhold til dyrene vi deler naturen med,
dyr som i stor grad er prisgitt menneskenes motiver
og handlinger. Katrin hadde i utstillingen lagt vekt på
kontrasten mellom det vakre og behagelige på den ene
siden og det mørke og urovekkende på den andre.
OBS! Narves1biblioteket Hypermarked
Narves1biblioteket (N1B) er en gruppe som distribuerer
og produserer tegneserier, hefter og småtrykk.
Narves1biblioteket drives av studentene Sunniva
Dybvig, Herman Breda Enkerud og Christa Barlinn
Korvald og ble iverksatt på Kunsthøgskolen i Oslo. N1B
ville lage et tilgjengelig sted for å vise fram trykksaker
folk og studenter laget; det begynte med en liten
hylle og har utviklet seg siden. N1B utstilte i R21 med
konseptet billig storhandel og formet utstillingslokalene
til et hypermarked.

Foto begge sider: Christian Melstrøm
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Andre aktiviteter i R21

Lansering Small
moments av Artic Papers.
7. januar
Foredrag C8- Void.
18. januar

Early Nerd – Kunst og
designbransjen vokser,
hva kan vi lære av det?
30. mars

Januar

Februar

Mars

Samtale Grafill Forum:
studiokultur.
16. februar
Foredrag Hey og Mucho.
26. februar
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April

Early Nerd- Børge Lund
tegner og forteller om
Lunch- serien.
22. september

Illustrasjonworkshop
Thomas Grønbukt
9. juni.

Mai

Juni

Juli

Interaktiv Workshop
Domestic Data Streamer.
10. november

Early Nerd- Stipendfrokost med foredrag.
29. september

Foredrag Bakken & Bæck
og Wake
29. juni.

Foredrag James Langdon.
28. januar

Early Nerd- Arifur
Rahman, the story of a
bangladeshi cartoonist.
10. november

Foredrag Domestic Data
Streamers.
11. novemeber

Fagseminar Kopinor,
Kommunikasjonsforeningen og Grafill.
27. september

August

September

Early Nerd – Recens
Paper talk.
24. november

Oktober

November

Desember

Creativemornings- Urban
Samtidskunst med Viktor
Rakov Gjengaar.
11. oktober
Foredrag John Morgan:
Confessions. A pictorial
autobigraphy.
13. april

Early Nerd- Verdiskapende design med
Jannicke Øiaas, SDG.
30. august

Early Nerd- Can design
help save the world?
Med Alan AtKisson.
25. oktober
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Faggrupper
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Faggruppenes aktiviteter utvikler
faget og utfordrer organisasjonen.
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Grafill Illustrasjon
12. mars

Leder: Eivind Vetlesen
Medlemmer:
Cathrine Louise Finstad,
Erik Ødegaard, Marius Pålerud,
Sandra Blikås og Magnus Lunde
Engen (ny)
Grafill illustrasjon har hatt seks
ordinære styremøter i 2016, samt
diverse møter i tilknytning til
Grilldagen og Barnebokfestivalen.

9. juni
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Grilldagen 2016
Nok en vellykket Grilldag ble gjennomført lørdag 12.
mars. Temaet var ganske enkelt kreativ inspirasjon.
Navnene på årets program var illustratør Bjørn
Rune Lie, det London-baserte animasjons- og
illustrasjonskollektivet Moth Collective, illustratør
og multikunstner Trond Nordahl og illustratør Ben
Newman. I tillegg fikk alle deltagerne silketrykke
sin egen tote bag med Sandra Blikås sitt flotte
Grilldag-motiv med hjelp fra silketrykkekspert Liz
Ramsey. Tradisjonen tro ble det sosial hygge og
festligheter på kvelden. Arrangementet var gratis for
grafillmedlemmer og kostet 800,- for ikke-medlemmer.
Omtrent 60 illustratører og andre interesserte deltok
og bidro til inspirerende dag.
Silketrykkworkshops
Nok en serie med tre silketrykkworkshops i samarbeid
med Blank Space Gallery ble gjennomført i løpet
av våren. Denne gangen også en workshop for
viderekomne. Deltagelse kostet 250,- for medlemmer
og 550,- for ikke-medlemmer. Som i 2015 fyltes de
fleste plassene raskt opp, og fordelingen var ganske
jevn mellom medlemmer og ikke-medlemmer.

Barnebokfestivalen 2016
Grafill illustrasjon fortsatte i 2016 sitt samarbeid med
Barnebokfestivalen, og dette innebar at R21 igjen var
arena for den offisielle festivalutstillingen og flere andre
programposter under festivaldagene.
Denne gangen satte faggruppa fokus på illustratører
som også er forfattere, med utstillingen “Forfattere
som tegner / Illustratører som skriver”. Der forsøkte vi
å gi et innblikk i hvordan samspillet mellom tekst og
illustrasjon fungerer når en og samme person står bak
den kreative prosessen. Utstillingen viste bilder fra
noen av de ferskeste bøkene til Per Dybvig (Jegeren),
Øyvind Torseter (Mulegutten), Iben Sandemose
(Da du forsvant), Stian Hole (Morkels alfabet m.fl.),
Gry Moursund (Tre biler og en død katt), Ragnar
Aalbu (Vikarlærer Aalbus kosetime), Bjørn Ousland
(Småbarnsuppe), Trude Tjensvold (Bo flyttar ut), Stella
East (pågående bokprosjekt: Jord, vann og solskinn) og
Fam Ekman (Møte ved fuglebadet).
Lørdag 17.09 gikk vi dypere inn i temaet for
utstillingen, med paneldebatten “Skriver illustratører
bøker som andre forfattere ikke kunne ha skrevet?”,
hvor det blant annet ble stilt spørsmål som, Hvordan
påvirkes illustrasjonene av teksten, og teksten av
illustrasjonene, når samme person skriver og tegner?
Hva kan man ta med seg fra erfaringene som illustratør
inn i forfattervirket? Hvordan blir historiene til? Foregår
skrivingen og tegnejobben separat eller parallelt?
Debatten ble som året før ledet av Marie L. Kleve
og panelet besto av Torseter, Hole, Moursund og
Sandemose. Sitteplassene var fulle under debatten.

15.–17. september

Workshop – Karakterutvikling og uttrykksfulle
tegneteknikker
Illustratør Thomas Grønbukt holdt 9. juni en
ettermiddags-workshop på R21 om utvikling av
karakterer og tegneteknikk med vannfarge, penn
og blekk og akvarell. Workshopen var gratis for
medlemmer og kostet 300,- for ikke-medlemmer,
og var fullbooket med 20 deltagere.
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Grafill Animasjon
9. april

19. – 21. November
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Frame By Frame
Grafill Animasjon støttet årets Frame By Frame #14,
9. april 2016. Et årlig arrangement der Grafill har vært
involvert (av og på) allerede fra første året i 2006.
Frame by Frame ble startet av Foreningen for animert
film i 2006 som en arena for visning av ny, norsk
animasjonsfilm. På den tiden var det få visningsrom for
nyprodusert animasjonsfilm og bransjen hadde behov
for et fora for oppdatering og informasjonsutveksling.
Rundt midten av 00-tallet var høy aktivitet i det norsk
animasjonsmiljøet – flere langfilmer og en rekke TVserier var under produksjon – det var rett og slett et
behov for å møtes og se hverandres arbeider. Etterhvert
dreide fokuset på Frame by Frame, i takt med at
stadig flere festivaler med fokus på animasjonsfilm ble
etablert (Fredrikstad Animation Festival gjenopptok sitt
nordisk/baltiske fokus, Bergen Animation Festival kom
til og Animationvolda dukket opp) til en miks mellom
internasjonal inspirasjon og hjemlig oppdatering.
Det var ca 150 tilstede totalt. 40 inviterte gjester som
også inkluderte regissører av de viste filmene.
Digital Storytelling
Digital Storytelling: Universes of Virtual Reality 19-21
November 2016, Oslo Norway. Digital Storytelling:
The Art and Science of Visual Effects.
Co-Founders and Arrangers: Angela Amoroso, Kim
Baumann Larsen, Eric Hanson (Los Angeles)
The Digital Storytelling 10th Anniversary Event
Universes of Virtual Reality was arranged from
November 19 to 21 in collaboration with the NFI:LAB
at the Norwegian Film Institute and with the support
of Westerdals Oslo School of Arts, Communication
and Technology and additional funding by Grafill
Animation. A unique event in Norway, Universes of
Virtual Reality focused on the emotional impact and
presence possible in VR experiences in areas ranging

from games, art, architecture and space exploration to
marketing, news and music.The keynote for this year’s
event focused on the making of the award winning
animated short film, “Pearl” and 360° storytelling
presented by Academy Award winner, Creative Director
and co-founder of of Google Spotlight Stories Jan
Pinkava and Scot Stafford, Creative Director of Music
and Sound for Google Spotlight Stories.
Academy Award winner and renowned VFX pioneer
and digital artist, Kevin Mack gave his views on “The
Art and Science of Virtual Reality”. Director Peter
McLaughlin from WeMakeVR spoke on Cinematic VR
and Executive Producer Elijah Freeman from Crytek
presented on the Playstation VR title “Robinson:
The Journey”. A Pecha Kucha style presentation of
Norwegian VR worked very well as an introduction to
the VR Experiences. A panel discussion on “Presence
and Narrative in VR” summarized the day.
The plenum sessions were short to allow time during
the day for delegates to experience a wide variety of
VR content and uses in the VR Experiences in the 2nd
floor foyer of the cinema.
Totalt 149 registrerte gjester kom på seminaret:
Universes of VR på lørdag 19. november, og 18
registrerte deltagere på Cinematic VR workshop
mandag 21. november.

Leder: Anders Fabritius
Medlemmer:
Kim Holm, Susanne Flender,
Cathinka Tanberg
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Grafill Grafisk design
Leder: Torgeir Hjetland
Medlemmer: Linn Eriksen,
nestleder, Martin Asbjørnsen,
økonomiansvarlig, Sofia
Østerhus og Umer Ahmed.
Nye medlemmer høst 2016:
Bjørnar Pedersen, Sara Risvaag,
Linda Sjursen og Morteza Vaseghi.
Lotte Grønneberg og Sofia
Østerhus sluttet i faggruppen
høsten 2016.

Foto : Foredrag med John Morgan
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Grafills faggruppe for grafisk design jobber for å
inspirere og utfordre våre medlemmer faglig. Vi ønsker
å representere bredden i faget og jobber både med
større og mindre arrangement, med inviterte
internasjonale aktører så vel som små lokale
arrangement der hygge og fagprat står sentralt. Første
halvdel av 2016 hadde faggruppen et høyt tempo av
arrangementer, men av ulike grunner har aktiviteten i
andre halvdel vært mer laber. Det er forøvrig planlagt
flere spennende arrangementer våren 2017.
Arrangementer i 2016:
13. januar: Quiz+Pils på Den gode café.
28. januar: Foredrag med James Langdon på R21.
3. februar: Quiz+Pils på Den gode café.
17. februar: Grafill Forum – panelsamtale på R21 med
Neue, Heydays, Non-Format/Anti og Commando
Group. Moderert av Erik Eriksen.
26. februar: Foredrag med Hey og Mucho på R21.
29. februar: Foredrag med Bastion, i samarbeid med
Kunsthøgskolen i Oslo.
2. mars: Quiz+Pils på Den gode café.
6. april: Quiz+Pils på Den gode café.
13. april: Foredrag med John Morgan på R21.
4. mai: Quiz+Pils på Den gode café.

Grafill Interaktiv
Talk - Wake
Bakken & Bæck is a digital studio with offices in Oslo,
Amsterdam and Bonn. They create and improve
products for startups and established companies.
In addition to this they also create their own ventures.
Daniël van der Winden and Kristian Hjelle, from
the Amsterdam offices, came to Oslo to talk to us
about Wake and its creation and development. The
product is a private space to share and discuss design
work in a team, and they showed us how they used it
internally and the potential of it. 40 attendees.

27th of June

Workshop – Domestic Data Streamers
Dani Pearson and Raquel Llaberia from Domestic Data
Streamers lead the workshop Discovering human data
traces after a short masterclass showing the studio’s
processes and ways of working. In teams of 4, the
participants created their own religions and their
respective bibles. After that, they shared with the
others their new ideas and beliefs and generated
visualisations using all the participants as data, around
Grafill’s headquarters. 20 participants.

10th of November

Talk - Domestic Data Streamers
The day after the workshop and opened to everyone,
Domestic Data Streamers talked to us about how data
storytelling can bring people closer to information.
The design firm from Barcelona has an interdisciplinary
team that focuses on bringing emotions to data,
simplifying complex information and generating
knowledge. They showed us their projects with
companies and organisations such as Unicef, Spotify,
Tate, CCCB and the California Academy of Sciences.
40-50 attendees.

11th of November

Leder:
Maria Bono
Medlemmer:
Anders Nærø Tangen (Void)
Bjørn Gunnar Staal (Void)
Jonatan Austigard (Bekk)
Kim Andre Ottesen (Snøhetta
Design) Marius Sunde (Snøhetta
Design) Ole Martin Kristiansen
(Bakken & Bæck)
Rozina Sidhu Koskela
Baptiste Ringot
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15th of December

Talk - Onformative
Cedric Kiefer, co-founder and creative lead of
Onformative visited us during December 15th to talk to
us about the studio and its projects. Based in Berlin, he
showed us the most important projects they did,
showing their experimental process and new forms
of creative expression. Onformative works —from
interactive media installations, generative design and
dynamic visuals— have been exhibited and shown at
galleries and festivals across Europe, North America,
Australia and China, and Cedrick challenging the
boundaries between art, design and technology.

Grafill Tegneserie
Leder:
Håvard S. Johansen
Anja Dahle Øverbye
Martin Erntsen

Årets hovedaktivitet for tegneseriegruppa var paneldebatt på Oslo Comics Expo. Temaet var «tendenser
i norske tegneserier», og gikk av stabelen som
vanlig torsdagen før festivalen åpnet. Deltagere var
Morten Harper, Are Edvardsen, Lene Ask og Erik Falk.
Arrangementet var veldig godt besøkt, med anslagsvis
50-100 mennesker tilstede fra alle forgreninger av
tegneseriemiljøet. Disse fagorienterte seminarene/
paneldebattene i forbindelse med OCX er noe av det
viktigste vi gjør, og hjelper også å øke seriøsiteten
rundt festivalen. Anja Dahle Øverbye og Martin
Ernstsen hadde ansvaret for dette.
Aktivitet nummer to var å støtte en utstilling med
Sindre Goksøyr i Bergen. Vi har lenge ønsket å få
mer aktivitet spredd utover, og dette var et meget
velkomment initiativ. Åpningen var godt besøkt, men
mangler fortsatt noen besøkstall fra Rysjedal som var
ansvarlig for arrangementet. Den muntlige feedbacken
var imidlertid gått på at det var en vellykket utstilling.

Foto høyre: Christian Melstrøm
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Lokallag
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Uten lokallagenes hjertelige
tilstedeværelse i alle landets kriker
og kroker ville vi aldri kunne kalle
oss landsdekkende.
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Grafill Bergen
1. februar

1.-3. februar

Workshop med Steve Simpson på Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Project: Book cover/jacket design - Redesigning
and illustrating a favourite book jacket using your
choice of markers, coloured pencils or watercolours.
Workshopen ble holdt sammen med BAV3 studenter
på visuell kommunikasjon.

14. april

Foredrag med illustratør og kunstner Katrin Berge på
Bergen Offentlige Bibliotek
Katrin Berge en 34 år gammel bergensbasert illustratør
og kunstner. Hun tegner naturalistiske bilder inspirert
av eventyr, litteratur, gamle fotografier og plansjer,
naturen og dyrene i den. Katrin Berge hadde sin
aller første utstilling høsten 2016 i R21 gjennom et
utstillingsstipend hun ble tildelt av Grafill.
Ca 30 personer møtte opp på arrangementet.

4. mai

Foredrag med Serial Cut™ på Bergen Offentlige Bibliotek
Serial Cut™ is a Spanish design studio established in
Madrid in 1999 by Sergio del Puerto that focuses on art
direction for international advertising projects; it makes
slick, clean and bold images - using real tactile sets or
3D - and typography has an important role; and in an
updated visión, pop culture, luxury and surrealism are
all encompassed.
Ca 50 personer møtte opp på arrangementet.

Leder:
Steve André Skog
Medlemmer:
Geir Goosen, Per Hanevik,
Ingrid Rundberg,
Ann Kristin Stølan,
Magnus Nyquist, Mads Andersen
(studentrepresentant).
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Foredrag med illustratør og designer Steve Simpson
på Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Steve Simpson er en irsk illustratør og designer. I over
30 år har han brukt sine tverrfaglige ferdigheter til
kreative og frodige illustrative prosjekter. Arbeidene
hans som er preget av frodig visualitet og masse humor.

DRAFT 2016 på Bergen Offentlige Bibliotek
Med tilhørende utstilling på Pamflett: 19 mai–5 juni.
Draft er en ny liten tegneseriefestival som fokuserer
på inviterte tegneserieskapere. Programmet bestod
av panelsamtale, høytopplesning av tegneserie,
filmvisning og et marked med tegneserie-salg.
DRAFT 2016 ble til i samarbeid mellom Bergen Zines,
Bergen Offentlige Bibliotek, Grafill Bergen og Grafill
Tegneserie. Festivalen ble også støttet av Bergen
Kommune og Norsk Kulturråd.
Samtalen og høytopplesningen ble besøkt av ca 60
personer. Utstillingen ble besøkt av 135 personer.

20.-21. mai

Seminar - Free Hands / Frie hender på
foreningen Trykkeriet
Frie Hender / Free Hands var et samarbeid mellom
Grafill Bergen, Foreningen Trykkeriet, Grafill og
Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Det lokale
designmiljøet har de siste årene hatt et tydelig fokus
på upcycling (oppvinning) og gjenstandenes kretsløp

28. mai

Foto: Steve André Skog
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der håndverksproduksjon og masseproduksjon
eksisterer i et spenningsforhold til hverandre. Daniel på
Trykkeriet disket også opp en fantastisk og varmende
vegetargryte for de ca 50 besøkende.
29. august

12. september

Foto: Steve André Skog

22. september – 5. oktober

28. september
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Foredrag med Hey & Mucho på Bergen
Offentlige Bibliotek
Verònica Fuerte og Tilman Solé fra designbyråene Hey
og Mucho tok turen hele veien fra Barcelona til Bergen
for å snakke om brand identity, editorial design og
illustrasjon. Det ble loddet ut en fin bok fra Hey og tre
flotte plakater fra både Hey og Mucho til de som var
medlemmer av Grafill blant publikum. Siden det bare
var 13 av ca 60 personer til stede som var medlemmer
var vinnersjansene veldig gode.
Philippe Apeloig: Type and Transcendence på
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, i samarbeid
med Grafill Bergen, inviterte til foredrag med Philippe
Apeloig. “The lecture highlighted the processes at work
in Philippe Apeloig’s typographic creation, revealing
the successive stages in his construction of his posters,
logos, visual identities, book designs and motion
graphics works.”
Ca 60 personer møtte opp på arrangementet.
Utstillingen ”Årets vakreste bøker 2016” på Bergen
Offentlige Bibliotek
Vi holdt åpning av utstillingen torsdag 22. september
kl. 18.00. Alle vinnerbøkene, 50 bokverk totalt, ble stilt
ut på Bergen Offentlige Bibliotek. På åpningen holdt
Kay Arne Kirkebø en presentasjon av sitt arbeid med
boken Walkthrough som han mottok diplom for i år.
Raff Designfrokost – Visuell identitet på Amalies Hage
Hvem er du? Hvordan ønsker du å bli oppfattet?
Hva skal til for å designe en vellykket visuell identitet og
hvorfor er det så viktig?
Tom Emil Olsen – KIND: Hvordan re-brande et
nasjonalt ikon? Da Herman Friele abdiserte fra tronen
som norsk kaffekonge og gikk tilbake til grossisthandelen fikk branding-byrået Kind carte blanche
til å re-brande dette nasjonale ikonet. Med respekt

for fortiden og med blikket rettet mot fremtiden
ble resultatet et moderne utrykk med røtter i det
tradisjonsrike. Vi ble godt kjent med Kind, deres
arbeidsprosess, og hvordan de har reposisjonert et av
Norges mest kjente merkenavn.
Ludvig Bruneau Rossow – Bureau Bruneau: Visuell
identitet for Visuelt Festival: Designstudioet Bureau
Bruneau fikk jobben med å utvikle den visuelle
identiteten for Visueltfestivalen for 2015 og 2016. Det
ble tatt utgangspunkt i skapelsen av fantasiverdener
fulle av referanser rettet mot målgruppens hverdag,
verktøy, metodikk med mer. De fiktive universene
utviklet seg gradvis i forbindelse med annonseringen
i forkant, for så å «realiseres» på et mangfold av flater
under selve festivalen. Det var fullt hus da ca 100
personer møtte opp på designfrokosten.

Foto: Ann-Kristin Stølan

Foredrag med Werksemd på Bergen Offentlige Bibliotek
Dagsverk og åndsverk. Work and artwork. Nina Børke
tok turen til oss i Bergen fra Stavanger for holde sitt aller
første foredrag. Vi fikk et innblikk i de ekstremt visuelle
og konseptuelle arbeidene hun gjør gjennom Werksemd
og hvordan det er å kombinere kommunikasjon på
oppdrag med kommunikasjon på egne vegne.
Ca 40 personer møtte opp på arrangementet.

10. oktober

Todagerskurs i bokbinding på foreningen Trykkeriet
Trykkeriet holdt et todagers kurs i bokbinding. Vi sponset
Grafill-medlemmer som ønsket å delta med 1200 kr
i kursavgift. Maksimalt 8 personer. Hovedvekten ble
lagt på å lære elementær teknikk. Etter disse dagene
skulle deltagerne kunne binde/bygge en klassisk bok
med utgangspunkt i lett tilgjengelig verktøy og eget
materiale. 8 medlemmer av Grafill deltok på kurset.

22. – 23. oktober

Silketrykkutstilling med Sindre Gøksøyr på Pamflett.
Sindre Gøksøyr er illustratør, teikneserieskapar og
kunstnar. Han bur og jobbar i Oslo og har med dette si
fyrste utstilling i Bergen. På Pamflett viser han sine siste
trykk og skulpturar. Utstillinga er eit samarbeid mellom
Pamflett, Grafill Bergen og Grafill Tegneserie.
Utstillingen ble besøkt av totalt 111 stk.

14. oktober – 6. november
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14. – 16. november

Visibility 2016 – diverse lokasjoner og Bergen
Offentlige Bibliotek
“Visibility is established to explore and challenge the
field of illustration. Through workshops, which were
open to both students, academic staff and professional
illustrators, they wished to push the boundaries
and norms of illustration and develop new visual
expressions. Through lectures, exhibitions and debates
we discussed the limits and potential of illustration, with
the aim of providing new insights.”
Organisert for andre gang av Kunst- og designhøgskolen
i Bergen, og støttet av Grafill Bergen og Grafill.

17. – 20. november

Bergen Artbook Fair 2016 –
Bergen Kunsthall/ Landmark Bar & Café
med utstilling på Pamflett: 11. – 27 november
Bergen Art Book Fair ble for fjerde år arrangert i
samarbeid mellom Grafill Bergen og Bergen Zines.
Arrangementet ble også støttet av Fritt Ord, Norsk
Kulturråd, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. BABF er en festival med fokus på selv-/småskalaproduserte bøker innen kunst, design og litteratur.
Utstillingen på Pamflett ble besøkt av 89 personer.

7. – 8. desember

Julekortverksted med Risograph!
På Pamflett risostudio
Grafill Bergen arrangerte risograph-kurs på Pamflett
før jul. Det ble en lett innføring i risograf-trykking,
hvor deltagerne også trykket opp sine egne julekort.
Ann-Kristin Stølan og Ingrid Rundberg, som er en del
Pamflett sitt risoverksted og Grafill Bergens styre, stod
for gjennomføringen av kurset.
Deltagere: 8 personer fordelt på 2 dager x 4 timer.

13. desember
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Førjulskos hos Haltenbanken
Midt i julestria inviterte Grafill Bergen til førjulskos hos
designbyrået Haltenbanken.
Haltenbanken er et reindyrket og ambisiøst designbyrå. De utvikler sterke identiteter der du trenger å
være synlig: digitalt, trykksaker, interiør eller byrom. De
tror på design som engasjerer, informerer og inspirerer

– gjennom tett dialog sørger de for å gi prosjektene
riktig oppmerksomhet. Det var bare ca. 20 personer
til stede på arrangementet, og det ble intimt, sosialt,
uformelt og kjempekoselig.

Foto: Pernille Sommer

Samarbeid
Vi vil spesielt framheve samarbeidet med Bergen
Offentlige Bibliotek, Kunst- og Designhøgskolen i
Bergen, Bergen Kunsthall og Foreningen Trykkeriet
gjennom ulike former for aktiviteter som foredrag
og workshops. Samarbeidet med disse utvider
nedslagsfeltet til Grafill Bergen og vi kan derfor tilby
flere arrangementer til våre medlemmer og andre
interesserte.
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Grafill Bergens deltakelse på andre arrangementer
Leder og ett medlem deltok på Grafills generalforsamling 15. mars og samling med administrasjonen,
faggrupper og lokallag dagen etter.
Leder og ett medlem deltok på Grafills 25 års jubileum
seminar og fest 20. oktober. Leder og ett medlem deltok
på Raff fagdag 29. september.
Styremøter
Styremøter i 2016 ble gjennomført på følgende datoer:
16. februar, 13. april, 23. august, 21. november. Vi har
også hatt jevnlig kontakt på mail.

Foto: Ann-Kristin Stølan
Foto venstre: Pernille Sommer
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Markedsføring av arrangementer
Tidlig i fjor satte vi opp en mal på nyhetsbrev i
MailChimp. Vi har 120 medlemmer i Hordaland
på mailinglisten som får tilsendt informasjon om
arrangementer. Vår side på Facebook har i skrivende
stund 701 likes. Arrangementene blir også markedsført
her i tillegg til at vi inviterer venner og bekjent til
eventene vi legger ut. Vi legger også ut bilder fra
arrangementene vi har gjennomført her. Vi har også
benyttet siden vår til å fremme andre relevante
arrangementer eller nyheter.
I fjor ble også Instagram tatt mye mer i bruk og
grafill_bergen har nå fått 202 følgere.
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Grafill Haugalandet
Leder:
Helene Baardsen
Medlemmer:
Nina Maria Nordskog
Linn-Henny Andersen
Siv Tveit
Alf Dale Wold
Kjetil Sande

68

Slabberas 2016
Grafill Haugalandet gjentok suksessen fra året før
og hadde den glede av å invitere medlemmer,
byråer, leverandører og andre venner velkommen til
slabberas 2016 den 11 juni. Denne gangen inviterte vi til
sommerfest og slabberas i Haraldsvang Cafè i Vangen
hvor vi var omringet av flotte turstier og Skeisvannet.
Det var en nydelig dag i juni med fullt hus av flotte
mennesker og vi hadde den glede av å ha deler av
kvelden ute.
Det var et tett program med fokus på hvor mye bra vi
har her lokalt. Det var foredrag med Øivind Lindøe som
fortalte om suksessen “Matkanalen”. Caroline Smedsvik
kom for å snakke om designet og møblene sine. Hun
hadde da nylig vært på en spennende tur til New York
der hun fikk stille ut benken sin ”ASK” på Nord Amerikas
største møbelmesse ICFF (www.smedsadesign.com).
I tillegg var den blide danske industridesigneren,
Christian Hovden Gade med bakgrunn fra Vipp i
Danmark, der for å fortelle litt om designprosessen
fra idé til ferdig produkt. Christian er en dansk
industridesigner, bo- satt i Haugesund og utdannet
med en Mastergrad i Industriell design fra Aalborg
Universitet. Han har designet alt fra kjøkkenutstyr for
danske Vipp, til subsea-produkter for norsk oljerelatert
næring, som Imenco og DeltaPump. Nicholas Hoddevik
var også innom Slabberas 2016 og fortalte om
oppstarten av Zgoat samt nysatsingene Bondens kasse
og Matverket i Smedasundet 98. En av styrets medlemmer, Kjetil Sande tok også en gjennomgang av det
viktigste fra fjorårets Visueltfestival. Han presenterte
diplomvinnere og gullvinnere og de viktigste
foredragsholdere. Det var en fornøyelse å høre på
- Vi har så mye bra her lokalt!
Alle var enige om at det var en stor suksess med
herlig grillbuffet, noe godt i glasset, mingling med
mange nye mennesker fra forskjellige bransjer og
masse kreativt påfyll. Vi gleder oss allerede til neste års
slabberas! Antall personer: 45 stk.

Workshop i After Effects
Den 29 november inviterte Grafill Haugalandet til
workshop i Adobe After Effects for nybegynnere.
After Effects er et program hvor du kan lage «motion
graphics» og visuelle effekter. Vi hadde en lærerik og
hyggelig kveld på Workshop i After Effects. Det var fullt
hus og alle deltakerne koste seg og vi ser veldig frem
til en ny workshop i mars for å friske minne litt og lære
flere av de spennende mulighetene man har innen
animasjon! (Antall deltakere: 14 stk)
2016 har vært et turbulent år for mange av
medlemmene i styret og tiden strekker ikke alltid til.
Å sitte i styret til Grafill Haugalandet krever kanskje
mer enn vi aner. Vi er alle travle og vi har alle vårt, men
når vi har sagt ja til å være med i styret har vi også
forpliktet oss. Hele styret har i dag lovet å involvere seg
mer i 2017. Vi har nå delt oss inn i ”aktivitetsgrupper”
slik at det kan bli enklere å gjennomføre og planlegge
aktivitetene vi ønsker å gjennomføre for det kommende
året. Vi har også vurdert å få inn et nytt medlem.
Tusen takk for i år - Vi gleder oss til nytt år med mange
kreative aktiviteter!
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Grafill Stavanger
Leder:
Veslemøy Holt
Medlemmer:
Benjamin Hickethier,
Ola Gytri, Goedele Teirlinck
og Simon A. Kjær.

14. januar

An energy state nobody quite expected
Foredrag/performance med Dimitri Nieuwenhuizen/
LUSTlab + Marijke Cobbenhagen.
Etterpå intens workshop. Hvordan digital kultur påvirker
kreativ tenking.

4. mars

Grafill-samling på Martinique bar
Uformell samtale om hvor Grafill Stavanger er i dag.
Medlemmer diskuterte spørsmål som: Hvor har vi vært
og hvor er vi på vei? Er det noe du kunne tenke deg
mer eller mindre av?
Valg av styret.

12. april

Omvisning, kaffi og kake hos Spesialtrykk
Omvisning på et av regionens store offsettrykkerier.

27. mai

9. september
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Grafill Stavanger har hatt et spennende år med fokus
på workshopper og faglig utvikling. Vi har hatt ca
9 styremøter og 6 aktiviteter for våre medlemmer i
Stavanger.

Let your icons smile
Workshop (og frokost) med Danny Meirav/Hatayas.
I en morsom workshop lot vi ″ikoner smile″: med
utgangspunkt i symboler, bilder og snaps fra
virkeligheten. Deltakerene fikk utvikle egne karakterer,
ikoner, logos eller emoji som vektortegninger.
Art Direction for Digital – with D&AD
Workshop med Alex Lampe. En lærerik og ″hands on″
workshop hvor vi utforsket mulighetene i digitale medier.

Information Visualization Workshop
Angela Morelli og Tom Gabriel Johansen i samarbeid
med Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) hadde
satt sammen en 2 dagers workshop med fantastisk
innhold fordelt på foredrag, workshop og gode
diskusjoner. 35 stk deltagere (utsolgt).

24.-25. november

Tur-retur Oslo
Foredrag med Rune Mortensen og Einar Dunsæd
Rune og Einar fortalte om sine arbeider og hvordan det
er å jobbe fra Kvinesdal med nasjonale kunder.

7. desember

Julebord på Villa 22
Hyggelig mingling og middag for medlemmer i
etterkant av foredraget ″Tur-Retur Oslo″

7. desember
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Grafill Sørlandet
11.-22. oktober

Leder:
Anne Olava Repstad Jensen
Medlemmer:
Morgan Kristensen,
Thomas Garaventa,
Cecilie Simonstad Berg,
Sten E. Moe,
Siv-Elin Skoglund

25. mai

Utstilling av Årets vakreste Bøker på Kilden
Illustratør/forfatter Tiril Valeur og illustratør Ane Tollerud
Fosse var invitert til å fortelle om arbeidet sitt. Selve
utstillingen var plassert slik at besøkende som skulle
på forestilling måtte gå forbi ÅVB-utstillingen. I ettertid
fortalte Kilden at mange tittet på bøkene i forbindelse
med forestilling på Kilden.
Det ble servert forfriskninger og snacks, og det var ca.
20 personer tilstede under åpningen.
Foredrag med Geir Ove Pedersen, Geeohsnap
i Noroffs lokaler
Foredragsholderen er blitt kåret til en av verdens mest
innflytelsesrike snappere av bl.a New York Magazine.
Han jobber med kunder som Disney, Starbucks og Air
France. Mange studenter kom på dette foredraget men
også en god del av medlemmene. Dette foredraget
ble kombinert med åpningen av utstillingen til grafisk
design studentene på Noroff.
Det ble servert drikke og snacks, og det var ca 30
personer tilstede.

Grafill Telemark
27. oktober

Leder:
Halvor Holtskog
Medlemmer:
Liv Andrea Mosdøl
Inge Lillefjære
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Bildebokkonferansen på Notodden
Grafill Telemark var også i år medarrangør for
Bildebokkonferansen på Notodden, sammen med
Høgskolen i Sørøst-Norge
Et svært vellykket arrangement, som samlet 200
interesserte, under tittelen «Bildebøker i den digitale
tidsalder». Vårt styremedlem Liv Andrea Mosdøl deltok
aktivt i planlegging og gjennomføring av konferansen.
Foredragsholdere var Fredrik Rysjedal, Kirsten Linnea
kruse, Lisa Marie Nagel, Rune Markhus og Åshild
Kanstad Johnsen.

Grafill Trøndelag
Etter mange rykter om at det «ikke er vits i å være
medlem i Grafill når man bor i Trøndelag, fordi alt
skjer i Oslo», har vi brukt 2016 til å styrke Grafill som
merkevare i regionen. De fleste arrangementene
har blitt rettet mot bransjen, studenter og generelt
designinteresserte for å spre det gode ord om at Grafill
Trøndelag har mange spennende og fagrelevante
aktiviteter. Sett bort fra kursene, har de fleste
arrangementene i 2016 har vært gratis, for å trekke
mest mulig folk. På kursene har vi hatt sterkt redusert
pris for medlemmer for å signalisere at dette kan lønne
seg i framtiden.
Vi har avholdt Årets vakreste bøker, 25-års jubileum,
allmøte om design for bransjen, kurs, foredrag og
sosiale samlinger.
Etter prat med deltakerne på de forskjellige
arrangementene føler vi at har lyktes i å endre synet på
Grafill Trøndelag. Vi kommer til å fortsette med samme
mål i 2017 for å bygge enda mer interesse og tiltrekke
flere besøkende på fremtidige arrangementer.

Leder:
Sylvia Stølan

Jonny Hannah på Babels bok
Jazz, havfruer, kaker og øl, sjømenn, hodeskaller, sirkus
og voodoo er noen av gjengangstemaene i Jonny
Hannahs livlige, sjarmerende og fargesterke arbeider.
Den kjente skotske illustratøren kommer til Trondheim
for å snakke om utstillingen Main Street, som for tiden
vises i Yorkshire Sculpture Park. Vi følger opp med
et lite intervju om Hannahs bøker, bokbransjen og
illustrasjonsfaget. Det blir også mulighet til å sikre seg
Hannahs glimrende artist’s books. Arrangementet var
gratis og for åpen for alle.
Det var 32 var tilstede på arrangementet.

2. mars

Medlemmer:
Ingrid Elise Kirknes
Daniel Dahn
Ingvild Østgård
Olav Åsheim
Thomas Hansen

Foto: Olav Åsheim
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29. mars

Allmøte – design-, illustrasjons- og
animasjonsbransjen i Trøndelag
I kjølvannet av to større spørreundersøkelser arrangerte
Grafill Trøndelag en arena for en åpen diskusjon rundt
hva vi kan gjøre med og hvordan vi bør forholde oss til
utfordringer i bransjen.
Vi startet med et inspirerende foredrag i argumentasjonsteknikk med Baard Amundsen, og avsluttet
med workshop a al «World Café» og diskusjon i plenum.
Det var 32 var tilstede på arrangementet.

31. mars

Introduksjonskurs i 3D på Høyskolen Kristiania
Et introkurs i Cinema 4D for grafisk designere og andre
interesserte. Dette er et kurs vi vil føre igjen for å hjelpe
å utvide kunnskapen til designere. Det var 10 tilstede
på kurset.

11. og 25. juni

13. og 14. august

18. august

Foto høyre: Olav Åsheim
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4x kurs i silketrykk på Lademoen Kunstnerverksted
Vi har holdt små intime kurs med tett oppfølging.
Hver deltaker fikk muligheten til å bli kjent med hele
prosessen og egenhendig trykke eksemplarer av eget
motiv. Alle kurs ble fullbooket.
Utstillingen ”Årets vakreste bøker 2016” på Babel Bok
Utstillingen har tidligere i år vært vist i Oslo, og nå
er vi i Trondheim så heldige å kunne presentere alle
vinnerbøkene. I tillegg har Babel Bok Pop Up hvor du
også kan bla i et rikholdig sortiment. Vi står for god
stemning med fortreffelig musikk og forfriskninger.
Det var 100 personer innom ustillingen.
Collageutstilling på Trondhjem Kunstforening
Styremedlem Sylvia Stølan var medkurator og utstiller
på the Weird Collage Show. Utstillingen betegnet
som “En av de viktigste utstillinger av collage som
reiser verden rundt “ av Graffica Spanias topp design
website vil vise et spennende mangfold i dagens
moderne collage med 28 av de beste collage kunstnere
fra inn og utlandet. Fem av disse bl.a. Håkon Bleken
(Trondheim), Rubén B (Barcelona), Max-o-matic
(Barcelona), Ashkan Honarvar (Shiraz/Trondheim)
og Sylvia Stølan (Trondheim) skal være tilstedet ved
vernisassjen. I løpet av åpningskvelden vil det TKF
holde en artist talk med tilstedeværende kunstnere
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collager hele kvelden. Godt besøkt av kunstinteresserte
og unge folk. Mange nye fjes.

hvor også publikum kan stille spørsmål. Utstillinga
hadde fått støtte fra Grafill, men ikke Grafill Trøndelag.
På åpningskvelden var det ca 200 innom. I løpet av
hele utstillinga var det 1000 besøkende. Dette er tre
ganger så mange som tidligere utstillinger.
19. august

16. september
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Collage workshop & foredrag på
Trondhjem Kunstforening
Grafisk designer, illustratør & collage-kunstner
Max-o-matic, bosatt i Barcelona, holdt foredrag om
collage og workshop i lokalene til The Weird Whow.
Åpent for alle. Pris 100kr. Det var 12 fotografer,
kunstnere, illustratører og grafiske designere tilstede.
Kulturnatt/ jam session på Trondhjem Kunstforening
Grafill Trøndelag stiller med papir, saks, lim og noe godt
og drikke og inviterte til jam session i utstillingslokalene
til “the weirds collage show“.
Besøkende satt rundt bord og t.o.m på gulvet og lagde

25 års Grafill kalas på Moskus cafe & Bar
Grafill fyller 25 år i 2016! Grafill Trøndelag inviterer hele
bransjen til feiring på Moskus torsdag 27. oktober!
Vi spanderte en velkomstdrink, pølse og kake. VJ
VideoKid sørget for visuelt show, mens Rhytm n’
Pleasure snurret gammel funk og soul. Mange i
bransjen var innom og satte pris på mulighet til å
mingle. Vi holdt tale hvor vi oppsummerte hva Grafill
er og hva Grafill Trøndelag har gjort. Vi delte også ut
goodiebags lik de på Oslos 25 års jubileum.
Det var 37 tilstede på arrangementet.

27. oktober

2x kurs i silketrykk på Lademoen Kunstnerverksted
Vi har holdt små intime kurs med tett oppfølging.
Hver deltaker fikk muligheten til å bli kjent med hele
prosessen og egenhendig trykke eksemplarer av eget
motiv. Raskt fullbooket (7 personer). Grafillmedlemmer
fikk 50 % rabatt som medlemsfordel.

3. desember

Foredrag i typografi, del 1 på Digs
Foredragsholder Ole Lund har doktorgrad i typografi,
underviser ved avdeling for informatikk og medieteknikk ved NTNU i Gjøvik, og kan mer om faget enn de
fleste. Første del av foredraget tar for seg typografi er
design for lesing: om typografiens rolle i skriftspråklig
kommunikasjon»
Emne 1: Typografiens fire dimensjoner
Emne 2: Artikulasjon og kohesjon
Emne 2: Tilgangsstruktur og navigasjon
Emne 3: Emnestruktur kontra artefaktstruktur
Det var 60 tilstede på foredraget.

8. desember

Earlybird - foredrag i typografi del 2 på Work Work
Førsteamanuensis Ole Lund forteller om kerning, snitt,
horunge, hårstrek og pagina, for alle som er over gjennomsnittet glad i typografi. Gratis og åpent for alle. Stor
interesse og fullbooket påmelding gjennom hoopla. Det
var i overkant av 40 deltakere, både Grafillmedlemmer
og andre fagutøvere.

9. desember
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Grafill Tromsø

15. desember

Quizz Quell på Taps Cafe
Grafill Trøndelag invitererte alle Grafillmedlemmer,
illustratører, animatører, studenter, grafisk designere
og andre entusiaster til nerdequiz på Taps. Quiz-master
for kvelden var Kamilla Paulsen. Det var åpent for alle,
og gratis å delta. Det ble delt ut premier fra Babel bok
til vinnerne. Det var ca 6 Grafillmedlemmer, 7 studenter
og flere ukjente deltok på quizen.
Interne aktiviteter
Lokallaget har møttes ca 1 gang i måneden på
mellom 1-3 timer, og flere når det var tett opp
mot et arrangement. Vi har fordelt de forskjellige
arrangementer slik at hver har hatt hovedansvar for
minst ett arrangement. Personen med hovedansvar har
da hatt ansvar for å bruke de andre i styret til mindre
arbeidsoppgaver.
I tillegg har vi i år hatt to arrangementer for oss i
styret. En hyttetur i midten av februar og julebord.
Begge arrangementene har blitt holdt på et lavt
budsjett, med fokus på sosialt samvær og bli bedre
kjent. Hytteturen omfattet også planlegging for det
kommende året.
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Bransjefest – i samarbeid med Feber
Det ble servert forfriskninger fra to av kundene til
Feber; ølbrygger Graff og Mathallen.
Antall deltakere: ca 30

April

Foredrag om Visuell identitet – i samarbeid med NODA
Bodøbyrået by north kom til Tromsø for å presentere
den visuelle identiteten og kommunikasjonsstrategien
bak produktet Arktis Gelato.
Arktis Gelato er nordnorsk håndverk på sitt beste;
ekte og ærlig! På isfabrikken i Svolvær lager Arktis
Gelato sorbet og softis kun med naturlige råvarer uten
kunstige tilsetninger.
Antall deltakere: ca 30

Mai

Design vs Music – i samarbeid med Tank
Foredrag med;VISUAL BRAIN GRAVITY (Ljubljana,
Slovenia) SAWDUST (London, UK)
Antall deltakere: 70

Oktober

Utstilling Årets vakreste Bøker – i samarbeid med
Nordnorsk Kunstmuseum
Foredrag – Bokdesign – i samarbeid med Nordnorsk
Kunstmuseum og NODA. Vi fikk besøk av Aslak
Gurholt Rønsen, grafisk designer, illustratør og en av
grunnleggerne av designstudiet Yokoland. Deltakere på
foredrag fikk også se utstillingen.
Besøkende i utstillingen: 669.
Besøkende på tilknyttede arrangementer: 67.
(Ustillingsåpning + foredrag med Aslak)
Totalt: 736. Gjennomsnitt per dag: 53.

9.-23. november

Leder:
Siw Bang Larsen
20 medlemmer i lokallaget
81

Grafill Møre og Romsdal
Leder:
Synnøve Hungnes
Nestleder:
Line Skjolde
Sekretær:
Guro Synes
Regnskapsfører:
Oda Opheim Vinge.
Øvrige medlemmer:
Katrine Øvstegård, Torbjørn
Sandbakk, Elisabeth Rundtom,
Fredrik Astrup Bakke
og Agnete Rønning.
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Nye medlemmer 2016 – rekruttering til styret
Høsten 2015 gikk Grafill Møre og Romsdal inn i sitt sitt
andre år etter etableringen høsten 2014. Styret hadde
til da bare bestått av representanter med tilhørighet til
Åndalsnes, Kristiansund og Molde, d.v.s. fra Nordmøre
og Romsdal. Vi ønsket oss derfor nye styremedlemmer
fra Sunnmøre. På årsmøtet i Ålesund 2015 stemte vi
inn 4 nye styremedlemmer, alle fra Sunnmøre. Tre
av de aktuelle kandidatene oppfylte kriteriene til
Grafillmedlemskap, men hadde ennå ikke meldt seg
inn da de ble spurt om å stille. Siden medlemskap er
en forutsetning for styreverv, meldte de seg inn. Slik
rekrutterte vi samtidig tre nye medlemmer til Grafill.
Medlemslisten fra 2015 viser 41 medlemmer i Møre
og Romsdal og ferske tall fra starten av 2017 på 49
medlemmer. I løpet av 2016 har vi altså fått 8 nye
medlemmer, noe som utgjør en økning på ca. 20%.

til gründere og utøvere i M&R. Nettsiden til IN har ført
opp bl.a. Grafill-medlemskap og designutdanning
som kriterie for vurdering av byrå/designkompetanse.
(http://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-enbedrift/design-gir-konkurransefortrinn/4-NY-Valg-avdesignkompetanse/) Er Grafillmedlemskap et fortrinn
når IN anbefaler lokal designkompetanse i M&R? Skyldes
fravær av oppdrag fra lokale gründere med støtte fra IN
at M&R ikke har egen designrådgiver?
Svaret vi fikk var at krav til designkompetanse kun
gjelder de 3 mill (ikke milliarder) som er øremerket
all type design. Få gründere i M&R og landet forøvrig
søker eller mottar midler til design fra denne
potten. Hvis gründere bruker av sin etablererstøtte eller
andre tildelte midler til design, legger ikke IN
seg bort i hvem som utfører jobben. Om det da er
naboen, det lokale trykkeriet eller et designbyrå
som utfører designtjenester, har ingen konsekvenser
for tildelingen av støtten.
Grafill M&R håper den nye lederen i IN vil øremerke
mere midler til design og designrådgivning. Vi ønsker
oss en egen designrådgiver i Møre og Romsdal. Vi vil
følge opp denne kontakten med IN M&R i 2017.

Januar

København: Konstituering av det nye styret
Siden Møre og Romsdal er et vidstrakt fylke og
styremedlemmene kommer fra ulike deler av fylket, ble
styresamling i København like lett å organisere som et
møtested innenfor fylkesgrensene. Ved å reise til et
sted hvor ingen av oss bodde, sørget vi for at styret
hadde anledning til å tilbringe mye tid sammen og bli
kjent med hverandre. Vi fordelte roller og planla de
ulike aktivitetene vi ville gjennomføre i 2016. Nytt for
2016 var at styret i tillegg til tilby medlemmene våre
ulike faglige arrangement, også ønsket å arbeide som
pressgruppe i forhold til “designpolitikk”.

Lokallagssamling og generalforsamling Grafill
Det var både nyttig og kjekt og treffe representanter
fra lokallagene i andre deler av landet og vi
snakket om felles behov og ønsker samt mulige
samarbeidsprosjekter. På generalforsamlingen fremmet
vi et samlet innspill om sponsing av lokallagenes
deltagelse på f.eks. Visuelt. I tillegg foreslo vi
live-strømming av Grafill-seminarer i Oslo. Vi fikk
gjennomslag for det første, mens live-strømming
fortsatt er på planleggingsstadiet. Line og Synnøve var
utsendinger fra lokallaget Grafill M&R og hadde med
seg fullmakter fra de andre styremedlemmene som vi
brukte ved avstemning.

17. - 18. mars

7. mars

Designpolitikk: Innovasjon Norge og Grafill
Line og Synnøve inviterte Innovasjon Norge M&R inn
til møte med hensikten å opprette kontakt mellom
gründere og Grafillmedlemmer/lokale utøvere. Videre
ville vi undersøke om det fantes øremerkede midler
for design og i hvilken grad slike midler blir kanalisert

Nordic Light, Grafillforedrag Studio Isidor og
Grafill-lunsj, Kristiansund
Hvert år arrangerer Nordic Light i Kristiansund en
fotofestival der Grafill Møre og Romsdal skreddersyr en
festivaldag spisset for vår målgruppe. I 2016 inviterte
vi Studio Isidor til å holde et foredrag om sitt liv som

29. april
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Vi har etter to år veldig god erfaring med å
legge ÅVB-utstillingen til Bjørnsonsfestivalen.
Bjørnsonsfestivalen mener utstillingen og foredragene
våre komplementerer programmet deres. De
opplever at å besøke utstillingen mellom de andre
programpostene, er et kjærkomment avbrekk for
publikum. Kombinasjonen Bjørnsonsfestival og Årets
vakreste bøker har fått “fast følge”.

kommersiell fotograf, spesielt med fokus på prosessen
i forhold til oppdragsgiver/byrå. Vi fikk presentert
flere case og historien bak. Alle deltakerne som
kjøpte dagskort gjennom Grafill spiste felles lunch og
fulgte mange av de samme foredragene. 13-15 grafisk
designere og/eller illustratører som møtte opp, samt en
del studenter og andre som deltok på Nordic Light.
7. - 11. september
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Årets vakreste bøker–Bjørnsonfestivalen, Molde
Under Bjørnsonfestivalen i Molde huset vi Årets
vakreste bøker på Plassen. I forbindelse med
utstillingen hadde vi også et eget innlegg knyttet til
design av bøker ved Therese Moe Leiner. Therese
snakket om design av bokomslag, viste eksempler og
svarte på spørsmål fra salen. Det viste seg at dette
var et tema som i tillegg til våre medlemmer, også
engasjerte det litteraturinteresserte publikummet på
Bjørnsonsfestivalen. Etter innlegg og sosial mingling på
Plassen, fortsatte alle som ville til Kreatoriet der Grafill
inviterte til en sosial sammenkomst. spørsmål vi måtte
ha om bokdesign.

Årets vakreste bøker/TypoGraphic
(Lid & Wiken)/Illustratør Turi Hoem, Ålesund
Ålesundsgruppa i styret fikk låne et stort, flott lokale
gratis og benyttet anledningen til å arrangere en
utstilling/workshop samtidig med utstillingen ÅVB.
De ønsket en kombinasjon mellom å “løfte lokale
utøvere” og å invitere inn eksterne aktører. En lokal
illustratør, Turi Hoem, illustrerte etter tema på oppdrag fra Grafill. Bildene hun laget fikk hun selge under
utstillingen. I tillegg hadde vi fått tilsendt plakatutstillingen TypoGraphic fra Lid&Wiken. Denne fikk vi
printa og hengt opp i egen avdeling. Dermed ble det en
bredde i utstillingen og noe for enhver smak. Vi lagde
også en gavepakning med lokalbrent kaffi fra Jacu,
sjokolade fra Pralina og et kort med illustrasjon. Disse
pakkene solgte vi. En fin “kit” med kortreiste godsaker.
Dette var det første arrangementet i Ålesund i regi av
de nye styremedlemmene fra Sunnmøre. Arrangementet
pågikk samtidig som årets heftigste regnvær bøttet ned
over Ålesund, men var likevel vellykket og godt besøkt.
Vi lærte mye og er godt rusta til å gjøre en enda bedre
utstilling av Årets vakreste Bøker i 2017.

25.-28. november

Grafill 25 år – seminar og jubileum, Oslo
2016 var et jubileumsår for Grafill og vi som var
styremedlemmer i lokallagene fikk tilbud om sponset
deltagelse, tur og opphold. Agnete, Torbjørn og
Synnøve hadde anledning og deltok. Vi erfarer at vi
ved å delta på Grafill-arrangement i Oslo, får vi tettere
kontakt både med Grafillmiljøet og administrasjonen
sentralt og med de andre lokallagene.

20. oktober
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9. desember

Årsmøte– Utstilling Humoer–Julebord, Molde
Årets årsmøte og julebord ble holdt hos Kreatoriet i
Molde. Vi hadde felles vandring til og fra galleriet der
de lokale illustratørene Oda Opheim Vinge og Fredrik
Astrup Bakke (Humoer) hadde utstilling.
Katrine Øvstegård hadde etter to år med solid
innsats, sagt fra seg å stille til nyvalg som styremedlem.
Line ble dermed alene igjen i Nordmøre-delen av
styret, og vi så et behov for å supplere med et nytt
styremedlem derfra. Vi fikk forslag om å spørre
Christine Blass som sa ja. Oda, Fredrik, Line og Synnøve
ble gjenvalgt for to nye år, Agnes, Torbjørn, Elisabeth
og Guro hadde fortsatt et år igjen av sin periode.
Årsmøtet bestemte at vi skulle fortsette samarbeidet
med Bjørnsonfestivalen og Nordic Light som vi ser
på som en suksess. Ålesund har også flere aktuelle
samarbeidspartnere det kunne være naturlig å
synkronisere arrangement med tidsmessig. Utfordringen
for Grafill Møre og Romsdal er å lage arrangement som
er så attraktive at deltakerne møter opp tross store
avstander, tidkrevende og dyr reise og opphold.
I tillegg skulle Grafill M&R rekruttere nye medlemmer
og vokse i 2017. Arbeidet med “designpolitikk” og
holdningsendringer i forhold til f.eks. gratisarbeid, ble
også vedtatt som ei viktig satsing.
Det var 12 til stede ved arrangementet, 11 av disse er
grafillmedlemmer. 7 styremedlemmer var til stede, 2
hadde ikke mulighet til å komme.
De som deltok representerer 23% av medlemsmassen
vår i Møre og Romsdal.
Designpolitikk 2016
Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) og anbud
som forutsetter gratisarbeid. Da noen av våre
lokale medlemmer skulle søke om rammeavtale
på grafiske tjenester som MRFK lyste ut høsten
2016, møtte de på en etisk utfordring. For å kunne
oppfylle kravspesifikasjonene og for å bli vurdert
som leverandør, måtte tilbyderne levere design av en
folder/brosjyre uten vederlag. Grafill er motstander
av ubetalte konkurranser. Vi spurte Grafill sentralt om
råd og Kari Bucher tok skriftlig kontakt med MRFK
og krevde at de endret dette punktet. Hun foreslo at
de heller inviterte et knippe kandidater til en betalt
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konkurranse senere i prosessen. Fylkeskommunen
avviste kravet fra Grafill om endringer og ville ikke å
rette seg etter DogA og Grafill sine etiske retningslinjer.
De argumenterte bl.a. med at skisser ikke er å anse som
et arbeidsstykke.
Svaret fra MRFK vitnet om en holdning til faget vårt
som vi ikke kunne akseptere. Av de åtte byråene de ni
styremedlemmene i lokallaget representerte, la bare
ett av byråene inn anbud. Samtlige byråer mente at
kriteriene var uetiske. Romsdals budstikke intervjuet
både vår leder Kari, oss i lokallagsstyret, DogA og
MRFK/fylkesadvokaten og fikk oppmerksomhet rundt
saken. Vi har så langt ikke lyktes i å få MRFK til å
endre holdninger og praksis i forhold til vedrlagsfrie
anbudskonkurranser, men vi gir oss ikke. Vi vil belyse
slike bransje-etiske spørsmål og bidra til en offentlig
debatt og holdingsendring. Det er ikke bare her i Møre
og Romsdal at representanter for det offentlige Norge
driver “cowboy-virksomhet” når de skal ut og shoppe
med offentlige midler. Vi har fått full oppbakking og
støtte fra Grafill sentralt ved at Kari har vært frontfigur
og kjempet vår sak.
Oppsummering og yver
Vi i styret i Grafill M&R synes at 2016 har vært et
spennende og et litt actionfylt år. Vi har hatt tett kontakt
med admimistrasjonen og vår nye leder Kari Bucher
gjennom året. Vi har blitt hørt, fått deltatt, vi har fått
støtte og råd underveis. Vi ser med forventning frem til
2017. Vi håper at året vil gi oss fremgang i forhold til våre
fanesaker. Vi vil mobilisere kvalifiserte, lokale utøverne
til å bli medlemmer og vi skal tilby medlemmene våre
“faglige gulrøtter” som valuta for medlemsavgiften.
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Organisasjonen,
administrasjon og
økonomi
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Medlemmenes faglige, økonomiske
og juridiske interesser er Grafills
kjernevirksomhet.
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Stipend/støtte

Grafill mottok i alt 437 søknader om stipend for 2016. Det ble
delt ut 86 stipender/støtte på totalt kr. 3.900.000 i 2016.

Rapport från Grafills stipendiejury 12-14 oktober 2016
Juryn i 2016 representerades av Andreas Berg, Tonje
Holand, och Inga Sætre. Jurymedlemmarna Lars Håvard
Dahlstrøm och Ingvil Marstein hade anmält förhinder.
Andreas Berg utsågs till juryns ordförande.
Absolut flest ansökningar, uppskattningsvis hälften till
det största stipendiet, handlar om att färdigställa egna
trycksaker. Ytterligare 13 ansökningar, en av tio, avser
färdigställande av andra produkter. Fem ansökningar
avser stöd till årliga engagemang och sju syftar till att
stödja internationella kulturutbyten.
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Juryn noterar följande trender och tendenser:
• Det finns ett uppenbart intresse för hantverk i vår tid.
• Juryn noterar ett växande intresse för bokstäver och
typografi.
• En tydlig tendens handlar om förlagsverksamhet och
self-publishing.
• Pedagogik nämns i många ansökningar (flera
ansökningar handlar om pedagogiska produkter och
pedagogiskt material – läromedel och utställningar).
• Många vill berätta om andra världskriget.

Juryn hade 414 ansökningar att
gå igenom för att dela ut:
12 stora stipendier – á kr. 100.000
(bland 123 sökande)
21 små stipendier – á kr. 50.000
(bland 137 sökande)
30 resestipendier – á kr. 15.000
(bland 94 sökande)
10 etableringsstipendier –
á kr. 30.000 (bland 36 sökande)
4 vidare- och efterutbildningsstipendier á kr. 50.000 (bland 13
sökande)
5 Deichmann Grünerløkka
utställningsstipendier á kr.
20.000. (bland 11 sökande)
Foto: Tanja Steen
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Stipend 2016
11 Grafill stipend á
kr. 100.000
Anders Hofgaard
Anja Dahle Øverbye
Egon Låstad
Flu Hartberg
Franck Aubry
Morteza Vaseghi
Richard Chlaszczak
Tonje Skar Reiersen
Veslemøy Holt
Yilei Wang
Henrik Neil Svanevik
20 Grafill stipend á
kr. 50.000
Åge Peterson
Aslak Gurholt Rønsen
Goedele Teirlinck
Håvard Holmaas
Spurkeland
Ida Neverdahl
Ingrid Rundberg
Johanne Karlsrud
Kristian Hammerstad
Lotte Grønneberg
Marieke Verbiesen
Olav Åsheim
Ole Ødegaard
Reidun Solvik
Ronja Ragnhild Svenning
Berge
Sofia Østerhus
Stian Tranung
Svein Nyhus
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Svein Størksen
Sylvia Stølan
William Stormdal

Tord Torpe
Wei Huang
Xueting Yang

30 Reisestipend á
kr. 15.000
Agnete Rønning
Måseidvåg
Allan Ohr
Andrea Tjøsvoll
Ann Avranden
Ann Kristin Stølan
Benjamin Hickethier
Frode Helland
Guro Synes
Håvard S. Johansen
Helge Hjort Bentsen
Ida Gisler
Ina Brantenberg
Iren Beathe Teigen
João Doria de Souza
Kari Constance Toverud
Kristian O. Gundersen
Kristian Pedersen
Madeleine Skjelland
Eriksen
Mari Kanstad Johnsen
Martin Ernstsen
Mikkel Cappelen Smith
Ole Fredrik Hvidsten
Rob Mientjes
Sandra Steffensen
Sigbjørn Lilleeng
Simon A. Kjær
Siri Dokken

4 videre- og etterutdanningsstipend á
kr. 50.000
Hilde Hodnefjeld
Johan Solberg
Martine Grande
Sissel Falch
10 etableringsstipend á
kr. 30.000
Aurora Bergmark
Elise Jakobsen
Sunniva Mellbye
Thea Urdal
Sunniva Sunde Krogseth
Magnus Nyquist
Anna Prestsæter
Sofie Ensby Rostad
Ida Christensen
Aud Lønning Gjerdi
5 Deichmann Grünerløkka
stipend á kr. 20.000
Anders Nordmo Kvammen
Jessica Williams
Kristoffer Kjølberg
Max Estes
Sharmila Banerjee

6 Visuelt studentstipend
á kr. 10.000
Stipendet ble delt ut under
Visueltdagene 2016 til:
Daniel Bekken
Bjarte Andreas Misund
Ida Kokkersvold
Thomas Ramskjell Larsen
Camilla Voutilainen
Nordbø
Birgitte Kildem Ekrem

6 Utstillingstøtte i Grafills
lokaler i R21 á kr. 60.000
Jonas Bødtker
Frode Helland
Veslemøy Holt
Nina Elisabeth Børke
Aslak Gurholt Rønsen
Bendik Kaltenborn
Stipendkomitéen for utstillingsstøtte i R21 var:
Torgeir Hjetland
-Grafill Grafisk Design

Eivind Vetlesen
-Grafill Illustrasjon
Anders Fabritius
-Grafill Animasjon
Maria Bono
-Grafill Interaktiv
Håvard Johansen
-Grafill Tegneserie
Benedicte Ebbesen
Paulsen i Grafill
Kari Bucher i Grafill
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Juridisk bistand til
medlemmer

Den juridiske bistanden til organisasjonen og dens
medlemmer har også i år i all hovedsak bestått av
”5-minutters konsultasjoner” pr. telefon og mail. I løpet
av hele 2016 har jeg mottatt ca 150 henvendelser fra
enkeltmedlemmer pr. telefon eller mail. Henvendelsene
gjelder i all hovedsak spørsmål om rettigheter til
illustrasjoner, design og fotografier, rettighetsinngrep,
kontrakter, pengekrav og arbeidsforhold. Jeg har
bistått fire enkeltmedlemmer i tvister knyttet til
rettighetsinngrep, i form av skriftlige henvendelser til
motparten. Flertallet av disse sakene er nå løst ved at
partene har inngått forlik.
Utover dette har jeg bistått Grafill med utarbeidelse
av forslag til ny standardkontrakt. Dette arbeidet er ikke
avsluttet. I september holdt jeg et foredrag i Grafills
lokaler om innkjøpsetikk og bestillerkompetanse.
-Trude Mohn King

Vederlagsordninger
Grafill Fond mottok i 2016 kr
12 894 633 i kollektive vederlag
fra Kopinor, sammenlignet med
kr 12 279 754 året før.
Norske rettighetshavere mottok
i alt kr 189,9 mill. i kollektive
vederlag fra Kopinor i 2015.
I kollektive vederlag til utenlandske rettighetshavere ble det
utbetalt kr 53,7 mill.
Kopinor utbetaler også en del
vederlag til rettighetshavere
individuelt (kr 11 mill. i 2015).
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Kopinor
Grafill er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner.
Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital
kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig
forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og
organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne
enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som
opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk.
Avtalen med KS om kopiering i skoleverket,
kulturskolene og kommunal administrasjon er Kopinors
største. En ny avtale tok til å gjelde i 2015.
På universitetene og høgskolene er Kopinors
kompendieløsning Bolk nå tatt i bruk for rettighets-

klarering. Bolk kan også benyttes til å fremstille
kompendier, både digitalt og på papir, og en rekke
læresteder har tatt løsningen i bruk.
Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut
digitaliserte bøker på internett (Bokhylla.no)
løper videre. Deler av vederlaget for denne bruken
utbetales individuelt.
Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i 1980.
Yngve Slettholm er administrerende direktør, AnnMagrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor på
www.kopinor.no.
Representasjon i Kopinor
Trond Bredesen var i 2016 Grafills representant i
Kopinors representantskap, med ToneBergan
som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, billedkunst,
kunsthåndverk, illustrasjon og design var Esther Maria
Bjørneboe (NBK) styremedlem med Kari Bucher
som varamedlem. Wanda Grimsgaard var nestleder
i valgkomiteen.
Norwaco
Norwaco tar opp forhandlinger med
kringkastingsselskap som har rettigheter til spredning
av fjernsynssignaler over kabel. Daglig leder Kari
Bucher ble valgt inn i styret som vara for Harald Holter
i Bono, etter et mistillitsforslag til Filmforbundets
representant, Sverre Pedersen. Daglig leder har også
deltatt på Norwacos Generalforsamling og diverse
informasjonsmøter i 2016.
Bibliotekvederlag
Avtalen mellom staten og organisasjonene bygger
på enhetspris i forhold til den totale bestanden i
bibliotekene og omfatter 22 mottakerorganisasjoner.
Organisasjonene inngikk i 2012 en treårig avtale
med Kulturdepartementet om vederlagets størrelse.
Bibliotekvederlaget er et viktig kulturpolitisk
virkemiddel for opphavsmenn til åndsverk. Ordningen
skal nå ”rehabiliteres”, og forhandlingsutvalget har
jobbet tett med Kulturdepartementet for å finne best
mulig løsning på fremtidig måter å få riktigst mulig
oversikt over bestanden.
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Generalforsamlingen
Hovedstyret i Grafill:
Randi Hobøl, styreleder
Dag Solhaug, nestleder
Aslak Gurholdt Rønsen
Anders Fabritius
Vera Pahle
Cathrine Louise Finstad
Veslemøy Holt
Truls Indrearne, vara
Fredrik Hæreid, vara,
Studentrepresentant:
Ragnhild Nordgård

Generalforsamlingen ble avholdt i Grafills lokaler i
Rosenkrantz´gate 21 i Oslo, tirsdag 15.mars 2016,
klokken 18.00. Antall stemmeberettigede var 32, herav
syv fullmakter. Ordstyrer Vigdis Skogli. Daglig leder Kari
Bucher, Eva B Bergan og Benedicte E Paulsen deltok fra
administrasjonen. Til sammen var 30 personer tilstede.
Hovedstyret i Grafill avholdt syv hovedstyremøter og
behandlet 41 saker i 2015. I tillegg ble det avholdt et
heldagsmøte ifb. med strategiarbeidet den 1. november.
Av sentrale saker som ble behandlet kan nevnes:
ÅvB og Visuelt: Evaluering og videreutvikling av Årets
vakreste Bøker og Visuelt.
Ed-award 2018: Beslutningen rundt å gå inn for å søke
om å bli vertskap for Ed-award i 2018 ga resultater, og
skal avvikles i Oslo våren 2018.
Vurdere kandidater og beslutte hvem som skal motta
Grafills hederspriser Klassikerpris og Bokkunstpris.
Oppnevning av Grafill representanter til ulike eksterne
styrer, utvalg og andre organer.
Oppstart av strategiprosess ble gjennomført med en
workshop 1. November.
Videreutvikling av Grafill R21 som kurs og utstillingsarena, samt og kurs/medlemsfordels-aktiviteter.
Etablering av egen Studentgruppe.
Planlegging og gjennomføring av Grafill 25 års jubileum.
Bemanning i Grafill administrasjon.
Administrasjonen
Kari Bucher er daglig leder i Grafill. Daglig leder har
personal- og budsjettansvar, samt det overordnede
ansvaret for de faglige arrangementene i Grafill og er
Grafills representant og ansikt utad.
Vigdis Skogli har ansvar for økonomi og administrasjon,
herunder medlemsregisteret, fakturering, utleie av
leiligheten i Maridalsveien i Oslo, stipendbehandling
samt alle oppgaver innenfor regnskap, og økonomi.
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Vigdis Skogli jobber i 100% stilling.
Eva Boldermo Bergan er informasjonsansvarlig og
webredaktør. Eva arbeidet i 90% stilling i 2016.
Benedicte Ebbesen Paulsen er prosjektansvarlig. Hun
jobber til daglig med Årets vakreste Bøker, Visuelt og
utstillings- og arrangementsaktiviteter i R21. Benedicte
arbeider i en 100% stilling.
Marianne Lind er prosjektansvarlig. Hun jobber til
daglig med ansvar for Visuelt. Marianne besvarer
også henvendelser angående prising, lønn, avtaler og
kontrakter fra utøvere. Marianne jobber i 80% stilling.
Sarah Kaurin Johnsen er prosjektmedarbeider for
utstillings- og arrangementsaktiviteter i R21. Sarah
arbeider i 100 % stilling, og ble ansatt i april 2016 på
engasjement ut 2016.
Iwa N. Reiersen er prosjektmedarbeider for jubileumsarrangementet i 2016 i 100% engasjementstilling ut 2016.
Trude Mohn King er Grafills advokat. Trude Mohn King
bistår våre medlemmer med juridsk rådgivning, og har
arbeidsområder som avtalerett og opphavsrett som
spesielle fagfelt.

Foto: Jon Skille Amundsen
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Nettverk og samarbeid

Foto: Christian Melstrøm

Nasjonalt samarbeid - Kunstnernettverket
Grafill er en del av Kunstnernettverket som samler 19
landsomfattende organisasjoner innenfor visuell kunst,
litteratur, musikk, scene og film i Norge. Samlet har
Kunstnernettverket 25 000 medlemmer.
Kunstnernettverket arbeider for bedre inntektsforhold, gode stipendordninger, vederlag for bruk
og opphavsretten. Kunstnernettverket er delt inn
i ulike utvalg som arbeider for å søke allianser og
påvirke politiske myndigheter. Utvalgene består av
Kunstnerpolitikk-utvalget, Trygd og pensjonsutvalget,
Næringsutvalget, DKS (Den kulturelle skolesekken)utvalget og Opphavsrettsutvalget.
Her er Grafill medlem av Næringsutvalget, representert
ved Grafills styreleder Randi Hobøl og Trygd- og
pensjonsutvalget, representert ved Kari Bucher.
Internasjonalt samarbeid
• EIF – European Illustrator Forum
EIFs formål er å sikre illustratørenes rettigheter og å
fremme illustrasjon gjennom en samordnet europeisk
aksjon. Medlemsforeninger fra 12 ulike land er medlem
av EIF, og det arbeides både på lokalt nivå og med en
rekke felles initiativer på internasjonalt nivå. Frankfurt
Book Fair og Bologna Childrens Book Fair har hittil blitt
valgt som de mest effektive steder for store aktiviteter
og møteplasser. Medlem av hovedstyret i Grafill,
Cathrine Louise Finstad ble valgt til EIFs president i
2013 og deltar derfor på EIFs møter. Målet med møtene
er å utveksle informasjon og kunnskap.
European Illustrators Forum planlegger et nytt
Sharing Possibilities i oktober 2017, i Grafill sine lokaler.
Da inviteres på ny alle de europeiske organisasjonene
til seminaret som har fokus på muligheter, samarbeid
og illustratørens hverdag i europa. Arrangementet er
støttet av Kopinor.
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• BEDA - The Bureau of European Design Associations
BEDAs formål er å være et permanent bindeledd
mellom sine medlemmer og myndigheter i EU for å
kunne kommunisere og fremme verdien av design
og innovasjon til den europeiske økonomien. BEDA
har 42 medlemmer fra 24 medlemsland i Europa.
Medlemmene er designsentre, offentlige finansierte
organisasjoner som fremmer design samt foreninger
med profesjonelle designere fra hele Europa. BEDA er
en non-profit organisasjon og drives av et styre som
velges annethvert år. BEDA har hovedkontor i Brussel.
Grafill er medlem, og daglig leder Kari Bucher deltar i
dette nettverket på vegne av Grafill.
• Icograda Annual General meeting & Proffesional
Platform meeting.
The International Council of Graphic Design
Association, Icograda, er en internasjonal organisasjon
for grafisk design og visuell kommunikasjon. Grafill
representerer Norge blant 67 medlemsland og regioner
på verdensbasis. Icograda er en del av The International
Design Alliance, IDA, en strategisk allianse mellom
internasjonale organisasjoner som representerer
design. Alliansen består av The International Council of
Societies of Industrial Design (Icsid) og The International
Council of Graphic Design Associations (Icograda). The
International Federation of Interior Architects/Designers
(IFI) er invitert inn som en tredje part.
Grafill er medlem av Icograda, og daglig leder Kari
Bucher deltok på Annual General meeting &
Proffesional Platform meeting i Pasadena i august.
Det ble stemt frem navnebytte til ico-D-International
Council of Design, med bakgrunn i tverrfaglig fokus
innen design. Navnet blir offisielt tatt i bruk 1/1/2015.
ico-D har fått ny daglig leder, Jovana Milovik fra mai 2014.

Foto: Christian Melstrøm
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Grafill Forening
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Til
Grafills generalforsamling
Oslo, 31. januar 2017

Kontrollkomitéens rapport 2016
Kontrollkomitéen har, foruten ordinær gjennomgang av styrets referater for 2016,
avholdt ett møte sammen med Grafills daglige leder og Grafills styreleder.
Målet med dette møtet var å orientere daglig leder og styrets leder om aktuelle
problemstillinger som har blitt spilt inn til kontrollkomitéen i 2016. Dette var saker som
representerte mulige områder styret og administrasjonen anbefales å se nærmere på
i 2017, samt å avklare Kontrollkomitéens rolle med den nye daglige lederen.
Kontrollkomitéen har ingen bemerkninger til Grafills drift i 2016.

Hilsen
Kontrollkomitéen i Grafill
(sign)
Marius Renberg
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(sign)
Magne Benno Hopp
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Grafill Fond
Grafill Fond
Leder: Rachel Troye
Nina Klausen
Morten Budeng
Siw Bang Larsen
Vara: Torgeir Hjetland
Sekretær: Kari Bucher
Foto: Christian Melstrøm
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Grafill Fond innkrever og disponerer vederlagsinntekter
fra tre kilder: Kopinor, Bibliotekvederlag og Norwaco.
Grafill Fond hadde i 2016 driftsinntekter på
kr 16.440.770,- og besluttet i løpet av året å bevilge
kr 17.000.000,- til Grafill som ordinær bevilgning.
Grafill Fond avholdt 2 møter i 2016 i januar og juni.
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Grafill – norsk organisasjon for
visuell kommunikasjon
Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo
Telefon 22 12 82 00
grafill@grafill.no
org. nr. 971 001 690
Design:
Mathilda Gustafsson Johnsen
Eline Straumfors
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